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neodisher® sol 

Reinigingsmelk voor 
oppervlakken 
 
Gebruiksklare oplossing 
 
 
Toepassingsgebied: 
 

• Handmatige, krachtige reiniging van servies, 
pannen, oppervlakken, kookplaten en 
afwasbakken in alle voedselverwerkende 
bedrijven, bijvoorbeeld bedrijfskeukens, 
slagerijen en bakkerijen 

 
 
Vermogensspectrum: 
 

• Verwijdert behoedzaam en toch krachtig zelfs 
hardnekkige residuen zoals kalk- en 
vetafzettingen zonder krassen achter te laten 

 

• Geschikt voor het verwijderen van rvs-krassen 
op porselein 

 

• Ook geschikt voor het verwijderen van krassen 
op geanodiseerde oppervlakken, bijv. 
instrumentencontainers, transportwagens 

 

• Geschikt voor rvs, glas, keramiek, porselein, 
kunststof, aluminium en email, maar ook voor 
keramische kookplaten 

 

• Bij hoogglanzende, gelakte oppervlakken moet 
het middel vooraf worden getest 

 

• Niet geschikt voor kwetsbare oppervlakken en 
acrylglas 

 
 
Bijzondere eigenschappen: 
 

• Reinigt krachtig en behoedzaam 
 

• Bevat geen kwarts 
 

• Gemakkelijk af te spoelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toepassing en dosering: 
 

neodisher sol onverdund rechtstreeks op het te 
reinigen oppervlak of op een vochtige doek gieten 
en daarmee het te reinigen oppervlak 
schoonvegen. Werk bij oppervlakken van roestvrij 
staal in de slijprichting. Daarna het oppervlak goed 
afspoelen met schoon water. 
 

Hete oppervlakken voor het aanbrengen van het 
middel laten afkoelen. De verwerkingstemperatuur 
mag maximaal 60 °C bedragen. 
 
 
Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
 

• Alleen voor commerciële toepassingen. 
 

•  Om residuen op oppervlakken die in contact 
kunnen komen met levensmiddelen te 
voorkomen, dient na elke reinigings- en 
desinfectiehandeling met drinkwater 
nagespoeld te worden. 

 

•    Niet mengen met andere producten. 
 
 
Technische gegevens: 
 

pH-waarde 10 - 11 (concentraat, 20 °C) 

Viscositeit 
>  2000 mPa.s (concentraat, 20 
°C) 

Dichtheid ca. 1,3 g/cm3 (20 °C) 

 
 
Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 
overeenkomstig EG-detergentiaverordening 
648/2004: 
< 5 % anionische tensiden, 
niet-ionische tensiden 
tevens geurstoffen (limoneen), 
conserveringsmiddel (benzisothiazolinon / 
methylisothiazolinon) 



 

 
 
 
 
 
 

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten.  
Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid. 
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Opslaginstructies: 
 

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 
en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 
jaar houdbaar. 
 
 
Gevaren- en veiligheidsinstructies 
 

neodisher sol is geen gevaarlijke stof volgens de 
CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. 
 

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 
afvoeren. Afvoer van productresten: zie 
veiligheidsgegevensblad. 
 

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