
PRODUCT-INFORMATIEBLAD 

 
  neomoscan

®
 FA 4 

 

reinigingsmiddel 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. 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.  
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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 
Universeel “heavy duty” reinigingsmiddel om vet en eiwitrestanten te verwijderen (bijvoorbeeld bij afvul- en  

verpakkingsinstallaties, werktuigen en keukenvloeren). 

Inzetbaar in alle bereiken in de levensmiddelen- en drankenindustrie 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 Mildalkalisch 

 Door de speciale samenstelling geschikt voor het verwijderen van vet en eiwitrestanten 

 “Materiaalvriendelijk” 

 Geschikt voor handmatig gebruik alsmede voor toepassing in reinigingsapparatuur,sproeiapparatuur, 
hogedrukreinigers en schrobautomaten 

 Geschikt voor chroomnikkel staal, normaal staal, aluminium, ijzer, messing, koper, tin, glas en 

alkalibestendige kunststoffen. 
  

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 0,5 - 5 gewichts %, optimale temperatuur 40 – 60 
o
C 

 

NB: 

 

Oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen goed naspoelen met (drink)water. 

 

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

van Weigomatic® doseerapparatuur. 

 

Gelakte of geverfde oppervlakken dienen vóóraf te worden getest op bestendigheid. 

 

Niet vermengen met andere producten! 

 

Alleen voor professioneel gebruik! 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: vloeibaar  

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

pH ( in gedemineraliseerd water 

bij 20 C) 1%: 

Ca. 11 

Houdbaarheid: 48 maanden (zie opslagcondities!) 
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BESTANDDELEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):  

 

 < 5% anionische tenside 

 5 – 15 % fosfaten 

 Conserveringsmiddelen 

 (sodium hydroxymethylglycinate) 

 

HANTERING EN OPSLAG: 

 
Advies voor veilig hanteren: bij correct gebruik geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.  
Opslag: Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.  

Minimum / maximum temperatuur: zie etiket. Niet blootstellen aan direct zonlicht. 

 

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

 

 

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE 

PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: Xi   irriterend 

Bijzondere gevaren: R 36/38  Irriterend voor de ogen en de huid. 

Veiligheidsaanbevelingen: S 26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 

 afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

 S 37                    Draag geschikte handschoenen. 

S 46      In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en                   

verpakking of etiket tonen. 

 

 Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren 

van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad. 

 

CE-MARKERING (conform de richtlijn 93/42/EWG voor medische producten): N.v.t. 

   

 

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):  Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

SANERINGSINSPANNING: B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer: Verpakkingsvorm: 

341030 10 KG 

 

Versie: 05-10-2011 (vervangt versie: 18-04-2007) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

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

www.drweigert.nl ! 


