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A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI 
 
A neomsocan FA 18 folyékony, szilikát-, klór- és tenzidmentes, habzásmentes, erősen lúgos 
kémhatású tisztítószer, amely kemény vízben is képes kifejteni erőteljes tisztító hatását. A 
gyakorlatban is bevált, erőteljes tisztító hatás elsősorban a termék erősen lúgos 
hatóanyagainak, diszpergáló és komplexképző tulajdonságú adalékainak köszönhető. 
 
A neomoscan FA 18 kösszetétele megfelel a hatályos jogszabályoknak; a termék 
rendeltetésszerűen alkalmazva élettani szempontból veszélytelen. A Németországban 
érvényes, élelmiszerekre vontatkozó rendeletek értelmében az élelmiszerekkel érintkező 
felületeket a termékkel történt tisztítás után ivóvízzel alaposan le kell öblíteni. 
 
ADAGOLÁSA ÉS FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 
 
A neomoscan FA 18 krómnikkel, acél, alumínium és lúgálló műanyagok tisztítására alkalmas, 
nem támadja meg a gumitömítéseket sem. 
 
Az egymás hatását kölcsönösen támogató inhibitorok a neomoscan FA 18-nak a szilikátok 
hiánya ellenére is kiváló alumíniumkímélő tulajdonságokat biztosít. E védőhatás a 
vízkeménység növekedésével és a mosólúg hőmérsékletének csökkenésével arányosan 
erősödik. A termék oldatai az alábbi koncentrációban, 5 °d feletti vizkeménységi fokú vízben 
oldva és 80 °C alatti hőmérsékleti tartományban korlátlanul alkalmazhatók alumínium 
felületeken. 
 
A neomsocan FA 18 minden zárt rendszerű  gépi mosási, tisztítási eljárásra alkalmas. Fő 
alkalmazási területe alumíniumból és nemesacélból készült KEG-ek és söröshordók, valamint 
söripari és más élelmiszeripari erjesztőkádak, tárolótartályok, csővezetékek, töltőgépsorok, 
csomagoló berendezések tisztítása, mosása. 
 
Az előtisztított hordókban és tartályokban a neomoscan FA 18 tartós használatával 
megakadályozható újabb lerakódások kialakulása. 
 
A termék javasolt koncentrációja a mosólúgban 0,5 - 3 %, legfeljebb 90 °C-os hőmérsékleten 
vagy hidegen. A sörből kicsapódó szilárd lerakódások lúgos lemaratásához javasolt 5 - 10 %-
os koncentrációjú, 25 - 40 °C hőmérsékletű neomoscan FA 18 keringetéses rendszerű 
használata. A hőmérséklet növelése fokozza az oldat tisztító hatását. 



 
A neomoscan FA 18 különleges előnye szilikátmentes összetételéből adódik. Használatával 
megakadályozható a maradék szénsavval terhelt rendszerekben a részleges semlegesítéskor 
keletkező kicsapódások lerakódása. A termék összetétele garantálja az erőteljes tisztítóhatást, 
egyúttal a tisztítandó felületek maximális kíméletét. A termék hatékonyságát igazoló szakértői 
okiratokat kérésre megküldjük. 
 
Folyékony halmazállapota miatt ajánlott cégünk weigomatic® rendszerű adagoló- és 
vezérlőrendszereivel az oldat vezetőképességével vezérelve ill. idő / mennyiségarányosan 
adagolni. 
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 
Küllem: Sárga, áttetsző folyadék. 
EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok: 
<  5 % foszfonátok, polikarboxilátok 
Egyéb komponensek: alkálikák, inhibitorok. 
p-érték:(felhasznált ml 0,1 N sósav 400 mg sűrítmény fenolftaleinnel történő 
titráláskor):kb.31 pH-érték (1 %-os oldat deszt. vízben): kb. 13  Sűrűség (20 °C): 1,39 g/cm3 
 
A koncentráció meghatározása: 
10 ml neomoscan FA 18 mosóoldathoz 2 csepp fenolftaleinoldatot adunk, majd 0,1 N 
sósavval addig titráljuk, míg az oldat vörösről színtelenre változik.  
Felhasznált ml 0,1 N sósav x 0,125 = % neomoscan FA 18 
 
Az oldatok vezetőképességét illető adatokat (koncentráció és hőmérséklet függvénye) kérésre 
megküldjük. 
 
VESZÉLYEK ÉS BALESETVÉDELMÉI AJÁNLÁSOK 
Az EU-irányelvek, valamint a veszélyes anyagokról szóló rendelet értelmében a termék 
jelzése: 
C- maró hatású 
Folyékony nátriumhidroxid: > 5 % 
Veszélyek:  
R 35 - Súlyos égési sérülést okoz. 
 
Balesetvédelmi ajánlások: 
S   2       Gyermektől elzárt helyen tartandó. 
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz. 
S 27 A termékkel szennyeződött ruházatot azonnal vesse le. 
S 28 Ha bőrrel érintkezik, bő vízzel azonnal öblítse le. 
S 36//37/39 Védőöltözet, védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő viselete kötelező. 
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost. (Az orvosnak mutassa meg a 

csomagoláson látható címkét.) 
  
 


