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Zastosowanie: Mycie powierzchni, podłóg, ścian i powierzchni roboczych, urządzeń oraz powierzchni 
zewnętrznych urządzeń produkcyjnych i napełniających w przemyśle spożywczym w procesie 
pianowym poprzez urządzenia niskociśnieniowe i aparaty pianotwórcze. Można stosować 
również w metodzie manualnej. 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

Właściwości: neomoscan S 22 jest alkalicznym środkiem myjącym na bazie aktywnego chloru wykazujący 
następujące właściwości: 

  

• Usuwa gruntownie i szybko silne zanieczyszczenia białkowe i tłuszcze. 

• Wysoka kompatybilność materiałowa. 

• Bez środków zapachowych oraz barwników. 
• Bardzo stabilna piana. 

• Nadaje się do stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, aluminium, materiałów 
ocynkowanych,  emalii , tworzyw sztucznych oraz gumy. 

 

Dozowanie: Stężenia roztworów roboczych wynoszą w zależności od stopnia zabrudzenia i zastosowania 
pomiędzy 1,5  – 5,0  % . Temperatura roztworu roboczego w przedziale 40 – 60 C. 

W celu zapobieżenia pozostałości na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością, należy 
po każdym myciu spłukać wodą jakości wody pitnej. 

Nie mieszać z innymi produktami.  
 

Przed zamianą produktu należy system dozujący  wraz z przewodami przepłukać wodą. 
 

Należy przestrzegać instrukcji użycia urządzeń produkcyjnych i myjących. 
 

Systemy dozujące weigomatic® lub neomatik® firmy Dr.Weigert umożliwiają kontrolowane, 
pewne oraz ekonomiczne stosowanie.Nasz zakład jest certyfikowany według WHG (prawo 
wodne). W zależności od warunków oraz wymagań planujemy, instalujemy i serwisujemy 
systemy dozowania. 
 

Stężenie: 10 ml neomoscan S 22-roztworu roboczego zmieszać z 2 kroplami – 3 % wodą utlenionej, 
krótko wstrząsnąć i po dodaniu 1-2 kropli fenoloftaleiny miareczkować 0,1 N kwasem solnym 
do zmiany barwy mieszaniny z czerownej na bezbarwną. 
 
Zużycie ml 0,1 N kwasu solnego  x 0,74 =  % stężenie neomoscan S 22  
 

Dane techniczne: Wygląd: przeźroczysta, żółtobrązowa ciecz  
Gęstość(20 °C):           1,22 g/cm3  
Wartość pH (1 % odsolonej wodzie, 20 °C):           ca. 12  
 Zawartość aktywnego chloru w 1 % roztworze: ca. 500 mg/l  
 
  

Składniki: Składniki dla środków myjących zgodnie z rozporządzeniem  EG- Detergenzienverordnung 
648/2004: 
< 5 % niejonowych tenzydów,fosforanów, wybielaczy na aktywnym chlorze. 
5 - 15 % środki powierzchniowo czynne. 
 

Magazynowanie: Podczas magazynowania należy zachować temperatury w przedziale od0 do 25 C.Chronić 
przed bezpośrednim światłem słonecznym.Przy prawidłowym magazynowaniu produkt jest 
ważny przez rok. Data ważności do :nadruk na etykiecie za symbolem  . 
 

Wskazówki bezpieczeństwa i  
Zagrożeń : 

 

Wskazówki bezpieczeńśtwa oraz ochrony środowiska znadziecie w karcie 
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   charakterakterystyki. Karta jest dostępna na stronie www.drweigert.pl w zakładce do ,,pliki 

do pbrania“. 

Opakowania utylizować po całkowitym opróżnieniu, zamknięte : patrz karta charakterystyki. 

Przy prawidłowym stosowaniu produkt jest zgodny z jednoznacznymi wytycznymi dla 

przetwórstwa spożywczego.  
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