
neomoscan® FA 12 
 
Magas lúgtartalmú tisztítószer 
OKBI/478/2000.  ad 1464-7/2000 OÉTI. 
___________________________________________________________________________ 
 
A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI 
 
A neomoscan FA 12 folyékony, erősen lúgos kémhatású, habzó, nagy keménységű 
üzemvizekben is hatékony tisztítószer. Erősen lúgos kémhatásának és diszpergáló anyagainak 
köszönhetően a legmakacsabb, megkövesedett zsír- és fehérjetartalmú szennyeződéseket is 
könnyedén fellazítja, s azokat teljes mértékben képes emulgálni. A neomoscan FA 12 
mosóoldatai minden vízkeménység mellett egyaránt hatásosak. 
 
A neomoscan FA 12 megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak; rendeltetésszerű használat 
esetén a termék hatóanyagai élettani szempontból veszélytelenek. A termékben található 
tenzidek több mint 90 %-ban biológiai úton lebonthatók (1986.06.04-i keltezésű rendelet). 
Minden, a tisztítószerrel kezelt felületet, amely a későbbiekben élelmiszerekkel érintkezik, a 
tisztítási folyamatot követően ivóvízzel alaposan le kell öblíteni. 
 
ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ  ÉS  ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 
A neomoscan FA 12 a krómnikkelből, acélból, lúgálló műanyagokból készült alkatrészeket és 
a gumitömítéseket rendeltetésszerű használat mellett nem támadja meg. Alumínium, 
alumíniumötvözetek, egyéb könnyű- és színesfém alkatrészek, valamint ónozott és 
horganyzott felületek tisztítására nem alkalmas. 
 
A neomoscan FA 12 a rendkívül makacs és erős szennyeződések eltávolítására ajánlott 
tisztítószer. Fő alkalmazási területe a nemesacélból készült főző- és füstölőkamrák tisztítása. 
A tisztítási technológia a berendezéstől függően 5 - 10 %-os, 60 - 80 °C-os oldattal a 
tetőventilátorokon keresztül, vagy 2 - 5%-os oldata megfelelő permetező vagy magas ill. kis 
nyomású fecskendőkkel közvetlenül a szennyezett felületre vihető fel. 
 
A neomoscan FA 12 kis nyomású habképző berendezések segítségével stabil habot képez, 
amely függőleges felületeken is hosszú ideig képes megtapadni. 10 - 20 perc múlva a hab 
vízzel leöblíthető. 
 
A különösen makacs kátrányok és zsíros szennyeződések eltávolításában permetezéses 
eljárással, a magasabb koncentrációjú (20 - 30%) habosított törzsoldat igen hatékonynak 
bizonyult. A füstölő berendezés felfűtött falaira egyenletesen permetezzük rá a mosóoldatot, 
majd 10 -15 perc múlva hígított oldattal megismételjük a műveletet. 
 
A nemesacélból és lúgálló műanyagokból készült hús- és halfeldolgozó berendezéseket  
1 - 3 %- os neomoscan FA 12-oldatba áztatjuk, majd megfelelő idő múlva folyó vízzel 
leöblítjük. A nemesacél főzőkádakat 60 - 80 °C-os vízzel megtöltjük, majd 1 - 3 % 
neomoscan FA 12-t adunk hozzá. 30 - 60 percig állni hagyjuk, végül vízzel alaposan 
leöblítjük. Ezek a tartályok kisnyomású habképzők segítségével is tisztíthatók. 



 
Termékeinknek az egyedi üzemi adottságokhoz történő hozzáigazításában, a felhasználással 
kapcsolatos javaslatainkkal, valamint a felhasználók problémáinak megoldásában 
ügyfélszolgálatunk munkatársai segítik ügyfeleinket. Speciális kérdések megválaszolásával 
központi technológiai osztályunk áll minden vevőnk rendelkezésére. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
A termék megjelenése: átlátszó, sárgásbarna folyadék 
 
Az EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:  
<  5 % polikarboxilát, foszfonát, nem ionos tenzidek, anionos tenzidek 
Egyéb hatóanyagok: lúgos anyagok 
 
sűrűség 20 °C-n: 1,39 g/cm3 
 
pH-érték: 1%-os oldat desztillált vízben:  kb. 12,7 
 
Fagyérzékenység: 0 °C-tól fagyérzékeny! 
 
A koncentráció meghatározása: 
10 ml neomoscan FA 12 mosóoldathoz 2 csepp fenolftalein-oldatot adunk, majd 0,1 N 
sósavval titráljuk, míg a keverék pirosról színtelenre vált. 
ml 0,1 N sósav x 0,121 =  %  neomoscan FA 12 
 
VESZÉLYEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
Az 1986.08.26-i keltezésű, veszélyes anyagokról szóló rendelet 4. pontja szerint a termék:  
C - maró hatásúnak minősül. 
Folyékony nátriumhidroxid: > 5 % 
 
Veszélyek:  
R 35 - súlyos égési sérüléseket okoz 
 
Biztonsági előírások:  
S 2 : Gyermekektől elzárva tárolandó. 
S 26:  Ha szembe kerül, bő vízzel alaposan ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. 
S 27:  A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. 
S 28:  Ha bőrrel érintkezik azonnal bő vízzel le kell öblíteni 
S 36/37/39:A termékkel való munka folyamán védőkesztyű és védőszemüveg / arcvédő 

viselete  
kötelező. 

S 45: Rosszullét és baleset esetén azonnal orvoshoz kell fordulni (az orvosnak lehetőleg 
meg kell mutatni a címkét). 

  
 


