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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 

Speciaal ontwikkeld ter verwijdering van rookaanslag en gelijksoortige hardnekkige vervuilingen. 

 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 Hoogalkalisch en sterk schuimend: dringt snel in, in hardnekkige vervuilingen en verkoolde vet- en 

eiwitresten 

 Ook bij hoge waterhardheden behoudt het zijn volledige werkzaamheid en blijft de schuimwerking 

behouden 

 Geschikt voor chroomnikkelstaal, normaal staal, alkalibestendige oppervlakken en rubber 
  

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 CIP/automatische reiniging 5-10 ml/l, reinigingstemperatuur 60 – 80 
o
C. 

 Lage druk schuimreiniging 2 – 5 ml/l, inwerktijd 10 – 20 minuten. 

 Sprayreiniging 20 - 30 ml/l, inwerktijd 10 -15 minuten. 

 Dompelreiniging materialen 1 – 3 ml/l. 

 Dompelreiniging ketels 1 – 3 ml/l, reinigingstemperatuur 60 – 80 
o
C, inwerktijd  30 – 60 minuten 

 

NB: 

 

NIET GESCHIKT voor aluminium, licht- en bontmetalen en vertinde en verzinkte metalen. 

 

Apparatuur, machines en materialen na het reinigen goed naspoelen. 

Oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen na de behandeling goed naspoelen met 

drinkwater. 

 

Niet vermengen met andere producten! 

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water 

doorspoelen. 

 

Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product  adviseren wij u daar waar 

mogelijk gebruik te maken van de Weigomatic® doseerapparatuur zoals het “Konzept W-DOS” systeem. 

 

Alleen voor professioneel gebruik! 
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PRODUCTGEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: vloeibaar 

S.g. (bij 20 C): 1,41 g/ cm
3 

pH ( 1 % in gedemineraliseerd water 

): 

 

ca. 14 

Houdbaarheid: 24 maanden (zie opslagcondities!) 

  

CE-MARKERING (conform de 

richtlijn 93/42/EWG voor medische 

producten): 

 

 

N.v.t. 

 

WERKZAME STOFFEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):  

 

 5 – 15 %: nietionische tensiden 

 

HANTERING EN OPSLAG: 

 

Advies voor veilig hanteren: De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan  
met chemie en reinigingsmiddelen gelden. 
Bij verstuiven in hoge concentraties of bij onvoldoende ventilatie 
wordt gebruik van een P2 masker aanbevolen.  

Opslag: Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.  

Aanwijzigingen voor gezamenlijke 
opslag: 

- 
 

Minimum / maximum temperatuur: zie etiket. 

Overig: Niet blootstellen aan direct zonlicht. 

 

GEGEVENS T.B.V. TRANSPORT (ADR): 

 

UN nummer: 1824  

 natriumhydroxide, oplossing 

Klasse: 8 Verpakkingsgroep: II 
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BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: C   bijtend 

Bevat:    natriumhydroxide 

Bijzondere gevaren: R 35   Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

Veiligheidsaanbevelingen: S 23      Damp/spuitnevel niet inademen  

S 26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 

 afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

S 27  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

S 28  Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water 

 S36/37/39          Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een 

 beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. 

S 45  Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt,  

     onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket      

tonen). 

 

 Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten 

zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids 

Informatieblad. 

 

 

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): 

 

Concentraat:  

Saneringsinspanning: 

Schadelijk voor in water levende organismen 

B 

Gebruiksoplossing: 

Saneringsinspanning: 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

B  

 

 

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):  Schadelijk voor in water levende organismen 

SANERINGSINSPANNING: B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer:  Verpakkingsvorm: 

220326 24 KG 

 

 

Versie: 05-10-2011 (vervangt versie: 21-04-2008) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website 

www.drweigert.nl ! 

http://www.drweigert.nl/

