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neoform K Spray 

Belangrijkste toepassingsgebied: 
 

• Snelle desinfectie van vooraf gereinigde 
oppervlakken (bijvoorbeeld snijplanken) en 
uitrusting (bijvoorbeeld elektrische snijmachines) 
in alle voedselverwerkende gebieden zoals 
professionele keukens, slagerijen en bakkerijen.  

• Voor desinfectie van materialen en oppervlakken 
in verblijfsruimten voor mensen, denk hierbij aan 
handcontactpunten, kleine oppervlakken als een 
werk/tafel blad, toiletten, kranen, hulpmaterialen 
etc. 

• Eveneens geschikt voor desinfectie van gekoelde 
zones. 
 

Werking spectrum: 
 

• De bacteriedodende, gistdodende en 
schimmeldodende werking zijn gecertificeerd 
volgens de Europese normen EN 1276, EN 1650 en 
EN 13697  

• Werkzaam tegen Norovirusen (onafhankelijke 
testrapporten beschikbaar) 

• Geschikt voor roestvaststaal, keramiek en glas 
• De te behandelen oppervlakken dienen bestand te 

zijn tegen desinfectiemiddelen op alcoholbasis. 
• Niet geschikt voor plexiglas 
• Opgenomen op de IHO1 lijst voor desinfecterende 

producten 

 

Speciale eigenschappen: 
 

• Korte contact tijd  
• Residu-vrije droging 
 
Dosering en gebruik: 

neoform K Spray onverdund op de schone en droge 
oppervlakken sprayen of aanbrengen op een schone 
disposable doek en veeg het oppervlak af. De 
oppervlakken moeten volledig bevochtigd worden 
met neoform K Spray.  
 
 

 
Om de gewenste werking te bereiken moeten de 
hieronder vermelde contact tijden worden 
nageleefd. Na afloop van de benodigde contacttijd 
en na het opdrogen van het product kunnen de 
oppervlakken onmiddellijk worden gebruikt zonder 
ze af te spoelen met water.  
 
Voor de reiniging van de oppervlakken voorafgaand 
aan de desinfectie adviseren wij het gebruik van 
caraform universal of caraform active. 
 

Werking volgens Europese normen: 

 

Op schone of vooraf 

gereinigde 

oppervlakken, 20 °C 

Op schone of vooraf 

gereinigde 

oppervlakken,10 °C 

Bacterie en 
gistdodende 
werking 

concentraat, 15 sec concentraat, 15 sec 

Schimmel-

dodende 

werking 

 

concentraat, 3 min   - 

Werking 

tegen 

Norovirus 

(MNV)2 

concentrate, 2 min  - 

Werking volgens DVV3 /RKI4 normen 

 

Op schone of vooraf 

gereinigde 

oppervlakken, 20 °C 

 - 

Werkzaam 

tegen 

omhulde 

virussen (incl. 

HIV, HBV, HCV) 

concentraat, 15 sec  - 

 

 
Door het alcohol bestanddeel mag neoform K Spray 
niet in te grote hoeveelheden worden gebruikt (niet 
meer dan 50 ml per m2). 

 



 

 
 

 
 
 

 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) 
buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. 
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl 
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Algemene gebruiksinstructie:  

• Alleen voor professioneel gebruik! 
• Voor economische en gecontroleerde dosering 

kunt u gebruik maken van de doseerhulpmiddelen. 
• Niet vermengen met andere producten. 
• Lees ook altijd de aanwijzingen op het etiket. 

 

Test rapporten: 
 

Op verzoek zijn testrapporten en certificaten 
opvraagbaar. 
 
 
 Product gegevens: 
 

pH-range 6.5 – 7.5 (concentrate, 20 °C) 

pH-waarde 4 mPas (concentrate, 20 °C) 

Viscositeit 27 °C in accordance with DIN 22719 

Soortelijk 
gewicht 

0.9 g/cm3 (20 °C) 

Flash point  

 

Samenstelling: 
Actieve stoffen in 100 gr: 
35.0 g propan-1-ol, 
25.0 g ethanol  
 

Opslag informatie: 
 

Conform de vigerende PGS 15 voorschriften. Altijd 
bij een temperatuur tussen -15 en 25 °C. Verpakking 
goed gesloten houden. 
 
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden. 
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de 
stempel op het etiket achter het zandloper  
symbool . 
 
Bijzondere gevaar en 
veiligheidsaanbevelingen: 
 

Zie het Veiligheids Informatie Blad. 
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het 
kopje “Downloads”. 
 
Neoform K Spray is alleen bedoeld voor het snel 
desinfecteren van kleine oppervlakken of 

gereedschappen. Vanwege veiligheids redenen 
moet de hoeveelheid van brandbare dampen 
(alcohol) beperkt blijven in werkruimtes. Alle 
mogelijke ontstekingsbronnen moeten vermeden 
worden. 
 
Daarom: 
- Gebruik niet meer dan 50 ml van dit product per m2  
  te behandelen oppervlak, en nooit meer dan  
  100 ml per m2 vloeroppervlak. 
- Zorg voor voldoende ventilatie, hetzij door    
  airconditioning of natuurlijke ventilatie. 
- Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen zoals  
  open vuur, hete oppervlakken of elektrische  
  vonken  (schakelaars!) . 
  - Niet in open vuur of heaters sprayen.  
 

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) 

afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeen-

stemming met algemeen wettelijke voorschriften en 

eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en 

grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als 

bedrijfsafval beschouwd worden en 

dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het 

Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is 

verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het 

kopje “Downloads”. 
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____________________________________________________________________ 
1 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Industry Association Surface  
  Protection and Hygiene , Germany) 

2 certified according to EN 14476 with murine Norovirus 
3 Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten  
  (German Association for the Control of Virus Diseases) 
4 Robert Koch-Institut (Robert Koch Institute, Germany) 
 


