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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 RD jest alkalicznym, niepieniącym środkiem myjącym z zawartością aktywnego chloru.  
 
 

Obszary zastosowania: neomoscan RD przeznaczony jest do użycia we wszystkich metodach ręcznego i automatycz-nego 
mycia w przemyśle spożywczym. 
 

neomoscan RD jest szczególnie polecany dla przetwórstwa mleka do mycia cystern, zbiorników, 
przewodów, maselnic, urządzeń i pojemników używanych przy produkcji sera.  
W piwowarstwie sprawdza się w myciu beczek piwnych, zbiorników transportowych, leżakowych, 
systemów rur, urządzeń do mieszania i napełniania, przewodów piwnych, skrzynek  
i pojemników oraz do procedur higieny ogólnej. 
 

neomoscan RD jest łagodny dla materiałów i może być stosowany do powierzchni ze stali 
nierdzewnej, normalnej stali, żelaza, aluminium, miedzi, mosiądzu, szkła emaliowanego, tworzyw 
sztucznych, gumy i materiałów cynowanych.  
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 
 

Użycie i dozowanie: Zalecane stężenia wynoszą  0,5 – 2% (wagowo) w temp. 40 – 85C.  
 

Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest 
spłukanie wodą zdatną do picia po każdym myciu i dezynfekcji. 

Nie mieszać z innymi produktami. 
 

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic® dla bezpiecznego i 
ekonomicznego dozowania środka.  
 
 

Określenie stężenia: Do 10 ml roztworu neomoscan RD dodać 2 krople 3% nadtlenku wodoru, wymieszać, dodać 1-2 
krople fenoloftaleiny, miareczkować 0,1N HCl do zmiany koloru z czerwonego na bezbarwny. 
 

Ilość 0,1N HCl x 0,412 = % neomoscan RD (wagowo) 
 
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta żółto-zielona ciecz 
Gęstość (20°C): ok. 1,28 g/cm3  
Wartość pH (1% w wodzie demi): ok. 12 
Wartość p (ilość ml 0,1N HCl przy miareczkowaniu 400 mg koncentratu w obecności 
fenoloftaleiny):                                                          ok. 10 
Zawartość aktywnego chloru w 1% roztworu:   200 – 220 mg/l 
 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
<5% fosforany, środki wybielające na bazie chloru. 
 
 

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturach od 0 do 25°C. Chronić przed słońcem.  
Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 1 rok 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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