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neoform K plus 

 
 
Reinigings-/ desinfectiemiddel 
voor oppervlakken en 
apparatuur  
 
Geconcentreerde vloeistof 
 
Belangrijkste toepassingsgebied: 

 

• Toegestaan is uitsluitend het gebruik als 
middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief 
bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten 
op:  
1. oppervlakken in private, publieke en 
industriële omgeving inclusief cosmetische 
industrie, met uitzondering van oppervlakken 
die in contact kunnen komen met eet- en 
drinkwaren en grondstoffen hiervoor, en met 
uitzondering van ziekenhuizen en overige 
instellingen voor de gezondheidszorg;  
2. apparatuur en objecten door middel van 
dompelen in private, publieke en industriële 
omgeving inclusief cosmetische industrie, met 
uitzondering van ziekenhuizen en overige 
instellingen voor de gezondheidszorg;  
3. oppervlakken in keukens;  
4. apparatuur en objecten door middel van 
dompelen in keukens en levensmiddelen- of 
diervoederindustrie.    

 
Eigenschappen: 

 

• Werkzaam tegen bacteriën en gisten 
(bactericide en levuricide) volgens de 
Europese Standaard1.  

 

• Verwijdert effectief verontreinigingen van 
oppervlakken, apparatuur en vloeren en 
desinfecteert tegelijkertijd. 
 

• Uitstekende schuimvorming bij gebruik via 
schuimapparaten  

 

• Uitstekende materiaal compatibiliteit  

 

• Geschikt voor alle materialen zoals 
chroomnikkelstaal, standaardstaal, lichte en 
non-ferrometalen en hun legeringen evenals 
kunststoffen. 

 

• Geanodiseerd aluminium moet eerst worden 
getest. 

 

• Opgenomen in de IHO2 lijst met desinfectantia. 
 
 

 
Speciale eigenschappen: 

 

• Uitstekende reinigende werking. 

 

• Vrij van parfum en kleurstoffen. 
 

• VAH-vermelding3. 
 
Dosering en gebruik: 

 

neoform K plus wordt gebruikt voor het 
desinfecteren van uitwendige oppervlakken van 
muren, vloeren, apparatuur, containers, 
gereedschap, leidingen en andere objecten. Waar 
nodig grove vervuiling en afval eerst verwijderen 
en daarna de oppervlakken grondig reinigen. Het 
daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen 
met schoon water en overtollig water verwijderen. 
Desinfecteer de oppervlakken door sprayen met 
grove druppel, dweilen, vegen met doekje, 
schuimen, of door de materialen onder te 
dompelen in een dompelbad. De te gebruiken 
concentratie neoform K plus hangt af van de 
toepassingsmethode, temperatuur en inwerktijd.  
 

Toepassing: Bij het desinfecteren zoveel vloeistof 
gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de 
hele inwerktijd nat blijven. Behandelde 
oppervlakken of materialen die met eet- en 
drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact 
kunnen komen dienen na de inwerktijd grondig 
met schoon water te worden nagespoeld. 
 

Verdun neoform K plus volgens de aanbevelingen 
in de tabel. De applicatietemperatuur mag niet 
hoger zijn dan 40 ° C. 
 

De oplossing moet dagelijks worden vernieuwd; 
en bij zichtbare vervuiling vaker.  
 

Aanbevelingen voor toepassingen d.m.v. sprayen met 
grove druppel, dweilen, vegen met doekje en 

schuimen: 
Reinigings- 
voorschrift 

Temp-
eratuur 

Minimale 
inwerktijd Dosering 

Na voorafgaande 
reiniging 

20 ° C 15 min. 5 ml/l 
(0.5 %) 

Zonder reinigen 20 ° C 15 min. 10 ml/l 
(1 %) 

Zonder reinigen 20 ° C 30 min. 5 ml/l 
(0.5 %) 

Na voorafgaande 
reiniging 

10 ° C 15 min. 7,5 ml/l 
(0.75 %) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. 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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Aanbevelingen voor toepassingen d.m.v. dompelbad: 

Reinigings- 
voorschrift 

Temp-
eratuur 

Minimale 
inwerktijd Dosering 

Na voorafgaande 
reiniging 

20 ° C 15 min. 5 ml/l 
(0.5 %) 

Na voorafgaande 
reiniging 

10 ° C 30 min. 5 ml/l 
(0.5 %) 

 
Algemene gebruiksinstructie: 
 

• Alleen voor professioneel gebruik! 
• Aanbevolen wordt om handschoenen te 

dragen bij het werken met disinfectiemiddelen. 
•  Voor economische en gecontroleerde dosering 

kunt u gebruik maken van de 
doseerhulpmiddelen. 

• Niet vermengen met andere producten. 
• Opslag en transport is alleen toegestaan in de 

originele verpakking. 
• Gebruik ontsmettingsmiddelen veilig. Lees 

vóór gebruik altijd het etiket. 
 
Certificaten: 

 

De desinfecterende werking is bevestigd door 
onafhankelijk onderzoek. Test rapporten zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.  

 
 

Product gegevens: 

 

pH-waarde ongeveer 9.0  
(5.0 – 10.0 ml/l, in demi water, 20 °C) 

Viscositeit <  50 mPas (concentraat, 20°C) 
Soortelijk 
gewicht 

1.0 g/cm3 

 

Samenstelling: 

 

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 
648/2004: 
5-15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 
 
Werkzame stoffen in 100 g:  
10.0 g didecyldimethylammoniumchloride  
2.0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-
diamine 
 
 

Opslag informatie: 

 

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.  
 

Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden. 
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de 

stempel op het etiket achter het zandloper  
symbool . 
 
Resistentiemanagement: 

 

Dit middel bevat de werkzame stoffen 
didecyldimethyl¬ammonium chloride (DDAC) en N-
(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 
(Diamine). Vanwege mogelijke resistentie-
ontwikkeling en kruisresistentie met antibiotica 
verdient het aanbeveling resistentiemanagement 
toe te passen bij gebruik van dit middel. 
 
Bijzondere gevaar en 
veiligheidsaanbevelingen: 

 

Zie het Veiligheids Informatie Blad. 
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het 
kopje “Downloads”. 
 

Indien toegepast volgens de gebruiksaanwijzing, is 
het product veilig volgens de juiste richtlijnen voor 
voedselverwerking. 
 

Om in het water levende organismen te 
beschermen dienen resten die het middel bevatten 
te worden geloosd naar het riool met aansluiting op 
het RWZI4. Bij afvoer naar een gemeentelijke RWZI 
is een vetafscheider en slibvangput conform NEN-
EN 1825-1 en 1825-2 en/of een biologische of 
chemische voorzuivering verplicht.  
 

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder het 
kopje “Dosering en gebruik” moet worden 
aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd 
voor professioneel gebruik. 
Lege verpakkingen (eventueel met productresten) 
afgesloten afvoeren als chemisch afval in 
overeenstemming met algemeen wettelijke 
voorschriften en eventuele plaatselijke 
verordeningen. Lege en grondig omgespoelde 
verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd 
worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.  

 
 

1 According to the European Standards EN1276, EN1650 and EN 13697 
2 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz [Industry Association  
   Surface Protection and Hygiene, Germany] 
3 Association of Applied Hygiene  
4 Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
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