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neodisher® floor standard 

owPowyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.  
OdOdstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 

 

Środek myjący  
do podłóg 
 
Płynny koncentrat 

 

Obszary zastosowania: 
• Mycie podłóg i ścian we wszystkich obszarach 

przetwórstwa żywności, takich jak zakłady zbiorowego 
żywienia, zakłady przetwórstwa mięsa czy piekarnie. 

•  Skutecznie usuwa organiczne i nieorganiczne 
pozostałości typu tłuszcze zwierzęce i roślinne, białka 
oraz inne zabrudzenia. 

•  Odpowiedni do metody przecierania oraz do wysoko 
ciśnieniowych maszyn myjących i szorujących. 

•  Odpowiedni do wszystkich odpornych na alkalia 
powierzchni np. stali chromowo-niklowej, gumy, 
tworzyw sztucznych (np. PVC, żywica epoksydowa, 
MABS) oraz płytek i sztucznego kamienia. 

 

Szczególne właściwości: 
• Łagodnie alkaliczna i słabo pieniąca receptura.  

• Zbadany przez Niemieckie Stowarzyszenie Säurefliesner-
Vereinigung e.V. 

• Bardzo łagodny dla materiałów. 
 

Użycie i dozowanie: 
Przygotować roztwór neodisher floor standard według 
poniższej tabelki w zależności od stopnia zabrudzenia. 
Nałożyć na powierzchnie roztwór roboczy i zostawić na kilka 
minut.  
 

Szczególnie silne zabrudzenia usuwać szczotką lub maszyną 
szorującą. Dokładnie spłukać wodą zdatną do picia. 
 

Temperatura robocza nie powinna przekraczać temp. 50 °C. 
  

Lekkie zabrudzenia 0,2 – 0,5% 2 ml/l - 5 ml/l 

Silne zabrudzenia 0,5 – 2,0% 5 ml/l - 20 ml/l 

 

Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

• Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania produktu 
dostępne są odpowiednie środki techniczne, jak 
urządzenia mieszające lub pompki do kanistrów. 

• Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających 
kontakt z żywnością konieczne jest spłukanie wodą 
zdatną do picia po każdym myciu i dezynfekcji. 

• Nie mieszać z innymi produktami. 

• Nie przelewać do innych pojemników. 
 

Dane techniczne: 

Wartość pH 
ok. 10,8 – 11,7  
(2,0 – 20 ml/l w wodzie demi, 20 °C) 

Lepkość < 10 mPa s (koncentrat, 20 °C) 

Gęstość 1,1 g/cm3  
 

 
 
 
 
 
 
Skład: 
Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 
w sprawie detergentów:  
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, 5–15% fosforany; także 
kompozycje zapachowe (limonene, citral). 
 

Magazynowanie: 
Przechowywać w temperaturach od 0 °C do 30 °C.  
Temperatura poniżej 6°C powoduje przemijające 
zmętnienie. W trakcie magazynowania może wystąpić 
zmiana koloru produktu nie mająca wpływu na jego 
właściwości użytkowe. Przy prawidłowym magazynowaniu 
trwałość produktu wynosi 4 lata od daty produkcji. 
 

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności: 
 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie 
www.drweigert.pl 
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi 
zagrożenia  w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa 
spożywczego. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po 
całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według 
zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
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