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neodisher® floor ultra 

Padlótisztító szer 
 
Folyékony koncentrátum 

 

 

Alkalmazási terület: 
 

• A padló és a falak tisztítása mindenfajta 
élelmiszer-feldolgozó üzemben, pl. nagyüzemi 
konyhákban, hentesüzletekben és 
pékségekben 

 

• Lúgálló padlók és felületek alaptisztításához is 
használható. 

 
 

Hatásspektrum: 
 

• Hatékonyan távolítja el a szerves és szervetlen 
maradványokat, pl. az állati és növényi 
zsírokat, a fehérjéket és más 
szennyeződéseket. 

 

• Hagyományos felmosáshoz, valamint 
tisztítóautomatával és egytárcsás géppel való 
használathoz egyaránt alkalmas. 

 

• Krómnikkelacélból, lúgálló gumiból és 
műanyagból (pl. epoxigyanta, metil-metakrilát) 
készült felületekhez, valamint járólaphoz és 
műkőhöz alkalmas. Rendkívül alkalmas a 
nehezen tisztítható, nem csúszós felületekhez 
(pl. biztonsági járólapokhoz). 

 

• Nem alkalmas alumíniumhoz. 
 

 

Különleges tulajdonságok: 
 

• Első osztályú tisztítóteljesítmény és 

leöblíthetőség a maradvány- és csúszásmentes 

felületekért. 

 

• Enyhén lúgos kémhatásának és nem habzó 
összetételének köszönhetően rendkívül jól 
használható tisztítóautomatákhoz. 

 

• Kellemesen friss illattal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Alkalmazása és adagolása: 
 

A szennyeződéstől függően a neodisher floor ultra 
tisztítószert a lenti adagolási javaslat szerint kell 
hígítani. Az oldatot vigye fel a tisztítandó 
felületekre, majd a szennyezettség mértékének 
megfelelően hagyja hatni néhány percig. A 
különösen makacs szennyeződések feloldásához 
nyeles súrolókefét vagy súrológépet is 
használhat. Ezt követően bő friss vízzel öblítse le 
vagy szívassa le a terméket.  
Tisztítóautomata (súroló-szívó gép) használatakor 
töltse a tisztítóoldatot a tartályba, és állítsa be a 
készüléket a gyártó utasításai szerint. 
Az oldat hőmérséklete nem lépheti túl az 50 °C-ot. 
 

Pl. epoxigyantából, metil-metakrilátból készült 
padló vagy járólap alaptisztításához készítsen 
10%-os oldatot, és kezelje a padlót a karbantartó 
tisztításhoz hasonló módon nyeles súrolókefével 
vagy súrológéppel. Ebben az esetben legalább 
15–20 percig hagyja hatni a terméket. Ezt 
követően bő friss vízzel öblítse és lehetőség 

szerint szívassa le vagy húzza le a terméket.  
 

 

A szennyezettség 

mértéke, ill. 

alkalmazás 

Adagolás 

enyhe 

szennyeződés 
2–5 ml/l 0,2–0,5% 

erős szennyeződés 5–20 ml/l 0,5–2,0% 

Tisztítóautomaták 5–20 ml/l 0,5–2,0% 

Alaptisztítás 100 ml/l 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől.  

Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak. 
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neodisher® floor ultra 

 Általános tudnivalók a használathoz: 
 

• Csak ipari használatra. 
 

• A takarékos és szabályozott adagolás 
érdekében javasolt adagoló-segédeszközök, 
pl. keverőberendezések vagy kannaszivattyúk 
használata. Kérjük, forduljon hozzánk. 

 

• A maradványok élelmiszerekkel érintkező 
felületre történő lerakódásának megelőzésére 
minden tisztítási és fertőtlenítési intézkedés 
után ivóvízzel le kell öblíteni. 

 

• Más termékkel ne keverje össze. 
 

• Ne töltse át más tartályba, flakonba stb. 

 

 

Technikai adatok: 
 

pH-érték 11,1–12,0 (2,0–20 ml/l, sómentes 

víz esetén, 20 °C) 

Viszkozitás < 10 mPas (koncentrátum, 20 °C) 

Sűrűség kb. 1,05 g/cm3 (20 °C) 

 

 

Hatóanyagok: 
 

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és 
tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 
értelmében: 
5–15% nem ionos tenzidek 
tartósítószerek 
 

 

Tárolás: 
 

0–30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. 
Szakszerű tárolás esetén 3 évig tárolható. 
Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum 
mögött nyomtatott dátumot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veszélyre vonatkozó és biztonsági 
tudnivalók: 
 

A biztonságra és a környezetvédelemre 
vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon 
találhatók. Ezek a www.drweigert.com/hu 
honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön 
érhetők el.  
 

Rendeltetésszerű használat esetén az 
élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek 
értelmében a termék ártalmatlan.  
 

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt 

állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék 

maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági 

adatlapokat. 
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