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A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI 
 
A neomoscan FA 4 folyékony, enyhén lúgos kémhatású, univerzális tisztítószer. Speciális 
összetételének köszönhetően a makacs zsíros és fehérje tartalmú szennyeződésekbe is 
könnyedén behatol, s azokat teljes mértékben képes emulgálni. A neomoscan FA 4 kiváló 
diszpergáló tulajdonságainak köszönhetően, enyhe lúgossága és anyagkímélő tulajdonságai 
ellenére keményebb vizekben is megőrzi hatékonyságát. 
 
A neomoscan FA 4 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). Az 
élelmiszertörvény értelmében azokat a vegyszerrel tisztított felületeket, amelyek az 
élelmiszergyártási technológia során élelmiszerekkel érintkeznek, bakteriológiailag 
kifogástalan minőségű vízzel alaposan le kell öblíteni. 
 
ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ  ÉS  ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 
A neomoscan FA 4 permetezéses, keringetéses és merítéses tisztítási folyamatokban, 
elsősorban magas nyomású fecskendőkben és gőzborotvák felhasználásával. 
A termék a krómnikkel, nemesacél, acél, alumínium, vas, sárgaréz, vörösréz, ón, üveg és 
lúgálló műanyag alkatrészeket rendeltetésszerű használat mellett nem támadja meg. A 
lakkozott és festett felületeken történő felhasználás előtt a terméket ajánlatos kipróbálni. 
 
A neomoscan F 4 az élelmiszeripar és az italgyártás minden terén általános és speciális 
tisztítószerként alkalmazható. 
0,5 - 5 %-os neomoscan FA 4 oldatok elsősorban gyártósorok, töltő és csomagoló 
berendezések, gépek, csővezetékek, kádak, tartályok, járművek, ponyvák, járó- és falfelületek 
kézi, forgókefés gépi, valamint nagy nyomású fecskendőkkel végzett tisztítására ajánlott. A 
mosóoldat javasolt üzemi hőmérséklete: 40 - 60 °C. 
Különlegesen kemény vízben történő használat esetén időnként ajánlott savas kontraszt-
tisztítás niroklar AR nevű termékkel, hogy ezzel elkerüljük a vízkőlerakódást. 
 
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, sárga folyadék 
Az EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:  
<      5 % anionos tenzidek 
5  - 15 % foszfát 
ezen kívül: tartósítók 
Egyéb hatóanyagok: oldódást elősegítő alkohol, szerves savak sói 
sűrűség 20 °C-n: 1,1 g/cm3 
pH-érték: 1%-os oldat desztillált vízben:  kb. 11 
Fagyérzékenység: 0 °C-tól fagyérzékeny! 
 
VESZÉLYEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
A neomoscan F 4 a hatályos jogszabályok értelmében veszélytelen, ezért veszélyességi fokát 
nem kell feltüntetni. 
  


