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neodisher® preclean A 

Intensief reinigingsmiddel t.b.v. 

dompelbad voor bestek 
 
Vloeibaar concentraat 

 

Toepassingsgebied: 
 

• Voorbehandeling van bestek in dompelbad 
voor de machinale vaatwas 

 

• Ook geschikt voor de voorbehandeling van 
ander vaatwerk, zoals tafelgerei, 
gastronormbakken en gebruiksvoorwerpen met 
opgedroogde etensresten, voorafgaand aan de 
machinale vaatwas 

 
 

 

Werkingscapaciteit: 
 

• Helpt opgedroogde hardnekkige etensresten 
effectief te verwijderen voor een glanzend en 
hygiënisch schoon bestek  

 

• Eventuele restanten van de neodisher 
preclean A-oplossing leiden niet tot 
schuimvorming bij de daaropvolgende 
machinale vaatwas 

 

• Geschikt voor roestvrij staal, porselein, glas 
en plastic  

 

• Voorwerpen van zilver moeten voor gebruik 
getest worden 

 

• Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en 
lichtmetaallegeringen 

 
 

 

Bijzondere eigenschappen: 
 

• Lost snel en automatisch eiwitten en andere 
etensresten op 
 

• Met actief chloor voor een bijzonder effectieve 
werking tegen gekleurde drank- en 
voedselresten  
 

• Geen tussentijdse spoeling nodig voor 
machinale reiniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing en dosering: 
 

Voor de handmatige basisreiniging van bestek, 
servies, gastronormbakken of werkgerei vult u het 
dompelbad met warm water (ca. 40 - 60 °C) en, 
afhankelijk van de vervuilingsgraad, voegt u 1 - 10 
ml/l (0,1 - 1,0 %) neodisher preclean A toe. 
 

Bij waterhardheid hoger dan 14 °d wordt een 
oplossingsconcentratie van meer dan 5 ml/l (0,5 %) 

aanbevolen 
 

Laat de oplossing inwerken op het bestek of het 
vaatwerk, los of in de bestekmand. Dompel het 
bestek of het vaatwerk volledig onder. Plaats het 
bestek of het vaatwerk na inwerking van ong. 10 - 
30 minuten in de vaatwasser voor de aansluitende 
machinale reiniging. Laat het bestek of het 
vaatwerk niet langere tijd (bijv. een nacht) 
inweken. 
 

De oplossing in het dompelbad afhankelijk 
van de vervuilingsgraad regelmatig vervangen. 

 

Vervuilingsgraad Dosering 

bij lichte 

verontreinigingen 
1 ml/l  0,1 % 

bij zware vuil- 

en vetophopingen 
10 ml/l 1,0 % 

 

 

Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
 

• Alleen voor professioneel gebruik. 
 

• Voor een zuinige en gecontroleerde dosering 
wordt het gebruik van handmatige 
doseerhulpmiddelen aanbevolen, zoals een 
mengapparaat of een handpomp. Neem 
contact met ons op. 

 

• De neodisher preclean A-oplossing moet 
volledig met water worden afgespoeld.  

 

• Niet mengen met andere producten. 
 

• Niet overgieten in andere houders en flacons 
(bijv. voor voeding)! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.  

Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid. 
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Technische gegevens: 

 

pH-waarde 
11,6 - 12,6 (1 - 10 ml/l, bepaald in 
volledig ontzilt water, 20 °C) 

Viscositeit < 10 mPas (concentraat, 20 °C) 

Dichtheid ca. 1,3 g/cm3 (bij 20 °C) 

Titreerfactor 
0,72 volgens neodisher 
titreeraanwijzing 

 

Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 

overeenkomstig 

EG-detergentiaverordening 648/2004: 

< 5 % chloorhoudende bleekmiddelen 

5 - 15 % fosfaten 

 

Opslaginstructies: 
 

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen -
15 °C en 25 °C worden aangehouden. Tegen direct 
zonlicht beschermen.  
Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: 

zie opdruk op het etiket achter het symbool . 
 

Tijdens de opslag kunnen in de oorspronkelijke 
gesloten vaten kleurverschillen 
optreden. Dit heeft geen invloed op  
de eigenschappen met betrekking tot het gebruik 

van het product.  
 

Gevaar- en veiligheidsinstructies:  
 

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 
veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar 
op www.drweigert.com in de rubriek 
‘Service/Downloads’.  

 

Bij reglementair gebruik is het product 
onschadelijk in de zin van de toepasselijke 
richtlijnen voor de verwerking van 
voedingsmiddelen.  

 

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten 
verwijderen. Afvoer van productresten: zie 
veiligheidsgegevensblad. 
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