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Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. 
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 

Właściwości: neomoscan FA 12 jest płynnym, wysokoalkalicznym, pianowym środkiem myjącym. Posiada bardzo dobrą 

odporność na  twardość wody. Specjalna kombinacja alkaliczności i pieniących składników nawilżających 
zapewnia szybkie wnikanie nawet w zaschnięte i przypalone warstwy tłuszczu i białka. Nawet trwałe 
zabrudzenia są usuwane z powierzchni. 
Roztwory neomoscan FA 12 są w pełni efektywne nawet w bardzo twardej wodzie i nie tracą swojej 

pienistości.  
 

Obszary zastosowania: neomoscan FA 12 używany jest do czyszczenia mocno zabrudzonych urządzeń wędzarniczych i parników 
ze stali nierdzewnej. 

Roztwory neomoscan FA 12 nie niszczą powierzchni ze stali chromowo-niklowej, normalnej stali, 
odpornych na alkalia tworzyw sztucznych oraz gumy.  
neomoscan FA 12 nie nadaje się do powierzchni z aluminium, metali lekkich i nieżelaznych, materiałów 
cynowanych oraz galwanizowanych. 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

Użycie i dozowanie: W zależności od systemu mycia neomoscan FA 12 używany jest w stężeniach 5 – 10% (wagowo)  

w temp. 60 – 80C za pośrednictwem wentylatorów, urządzeń natryskowych, wysokociśnieniowych 

urządzeń myjących lub (zalecane) niskociśnieniowych urządzeń pianowych (stężenia 2 – 5% (wagowo) 
bezpośrednio na zabrudzone powierzchnie. 
Przy użyciu niskociśnieniowych urządzeń pianowych, neomoscan FA 12 wytwarza stabilną pianę, która 
utrzymuje się nawet na pionowych powierzchniach. Po 10 – 20 min należy spłukać powierzchnie wodą. 
Bardzo silne i trudne zanieczyszczenia z dymu i zaschnięte resztki tłuszczu z reguły traktowane są 

roztworami o wysokim stężeniu 20 – 30% (wagowo).  Ściany urządzeń wędzarniczych spryskuje się 
roztworem. Po 10 – 15 min. wykonuje się ponowne czyszczenie rozcieńczonym roztworem. 
 

Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej oraz z odpornych na alkalia tworzyw sztucznych w 

przetwórstwie mięsnym i rybnym, czyści się 1 – 3% (wagowo) roztworami neomoscan FA 12. 
Po odpowiednim czasie kontaktu następuje płukanie pod bieżącą wodą. Kotły ze stali nierdzewnej 
napełnia się gorącą wodą 60 - 80°C i wykonuje roztwór 1 – 3% neomoscan FA 12. Po czasie 30 – 60 min. 
kotły płucze się dokładnie wodą. Takie zbiorniki można także czyścić niskociśnieniową metodą pianową.  

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic® dla bezpiecznego 
i ekonomicznego dozowania środka.  
Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest spłukanie 
wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji.  
Nie mieszać z innymi produktami. 
 

Określenie stężenia: Do 10 ml roztworu dodać 2 krople roztworu fenoloftaleiny, miareczkować 0,1N HCl do zmiany  
koloru z czerwonego na bezbarwny. 
 

Ilość 0,1N HCl x 0,121 = % stężenie (wagowe) neomoscan FA 12. 
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta, żółto-brązowa ciecz 

Gęstość (20°C): 1,41 g/cm3  
Wartość pH (1% w wodzie demi): ok. 12,7 
Wartość p (ilość ml 0,1N HCl przy miareczkowaniu 400 mg koncentratu w obecności fenoloftaleiny):                                                               
ok. 33   
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne. 
 

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturach od 0 do 30°C.  
Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 2 lata od daty produkcji. Data ważności 

produktu podana jest na etykiecie za symbolem . 
 

Rodzaje zagrożeń i środki 
ostrożności: 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie www.drweigert.pl 
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia  w rozumieniu dyrektywy 
dot. przetwórstwa spożywczego. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie 
resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
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