
PRODUCT-INFORMATIEBLAD 

 

neomoscan® FA 3 
 

reinigingsmiddel, machinale toepassing 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker 
niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. 
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.  
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven. 
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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 

Reiniging van containers en leidingsystemen in de voedingsmiddelenindustrie, en voor de 

verwijdering van vetresten en kleurstoffen van installaties en gereedschappen in de 

levensmiddelenindustrie. 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 mildalkalisch 

 schuimvrij bij temperaturen > 40 oC 

 bijzonder geschikt voor het verwijderen van organische en sterk vethoudende 

verontreinigingen 

 geschikt voor alle gangbare manieren van machinaal reinigen in een gesloten systeem 

 Voor alle oppervlakken van chroomnikkelstaal, roestvaststaal , glas, email en 

alkalibestendige kunststoffen 

  

  

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 5 - 30 ml/l bij 40 – 90 oC (afhankelijk van de toepassing) 

 

NB: 

 

Aluminium oppervlakken vóóraf testen 

 

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

drinkwater (ter voorkoming van het achterblijven van residu). 

 

Niet vermengen met andere producten! 

 

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

gebruik te maken van Weigomatic® doseerapparatuur. 

 

Alleen voor beroepsmatig gebruik! 
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PRODUCTGEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: vloeibaar 

S.g. (bij 20 C): ca 1,1 g/ cm3 

pH (1 % in gedemineraliseerd 

water : 

 

ca. 12 

Houdbaarheid: 36 maanden (zie opslagcondities!) 

Bruikbaar tot: Zie de vermelding na het symbool  

 

 

 

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):  

 

 < 5 %: amfotere tenside, niet-ionische tenside, fosfaten 

 

 

HANTERING EN OPSLAG: 

 

Advies voor veilig hanteren: De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het 

omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. 

Bij correct gebruik zijn verder geen speciale 

voorzorgsmaatregelen vereist. 

Opslag: Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften 

Aanwijzigingen voor 

gezamenlijke opslag: 

- 

 

Minimum / maximum 

temperatuur: 

Zie etiket 

Overig: Niet blootstellen aan direct zonlicht. 

 

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

 

UN nummer: 1814 

KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8-III 
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BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET 

GECONCENTREERDE PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: C  bijtend 

Bevat:   kaliumhydroxide 

Bijzondere gevaren: R 34   Veroorzaakt brandwonden. 

Veiligheidsaanbevelingen: 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 (eventueel met product resten) 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.  

Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)! 

 

   

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): 

 

Concentraat + Gebruiksoplossing:  

Saneringsinspanning: 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer:  Verpakkingsvorm: 

221513 200 L 

 

 

Versie: 05-10-2011 (vervangt versie: 08-11-2010) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

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

website www.drweigert.nl! 

 


