
PRODUCT-INFORMATIEBLAD 
 
Niroklar® F 
 
reinigingsmiddel 
 
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:
 
Levensmiddelenindustrie. 
 
EIGENSCHAPPEN: 
 

• Zuur reinigingsmiddel op basis van fosforzuur 
• Uitstekende vetemulgerende eigenschappen 
• Voor handmatig gebruik of toe te passen of in een dompelbad 
• Uitermate geschikt voor de reiniging van vervuilde hamvormen, kook- en rookkasten, 

  kook- en broeiketels en transportmaterialen in de vleesverwerkende en snackindustrie. 
• Verwijdert vet- en eiwitaanslag van werktafels, fileerbladen en kratten in de vis- 

  verwerkende industrie. 
• Sterk aangekoekte en ingebrande vet- en eiwitaanslag kunnen na enige uren inwerking in een 

dompelbad moeiteloos worden verwijderd. 
• Inzetbaar bij alle waterhardheden 
• Geschikt voor aluminium, zuurbestendige kunststoffen,vertint materiaal, rubber alsmede 

chroomnikkelstaal. 
• Bij kortdurend gebruik ook toepasbaar bij oppervlakken van koper of ijzer 

  
DOSERING/GEBRUIK: 
 

• Ham-, worst, pasteivormen etc: 20 – 30 ml/l bij 30 – 50 0C. 
inwerktijd: enige uren tot een nacht, daarna afspoelen met een krachtige waterstraal. 
 
Bij zeer hardnekkige vervuiling kan de concentratie worden verhoogd tot 50 ml/l 
 

• (Kook)ketels, kook- en rookkasten, werktafels, hakblokken, transportwagens etc.: 
 
vlees- en visverwerkende industrie: 10 – 20 ml/l, zo nodig behandeling herhalen. 
 

• Tegels en plavuizen: 20 – 50 ml/l (let op de zuurbestendigheid van het te behandelen materiaal!) 
 
Grondig naspoelen met water. 

 
N.B.: 
 
NIET GESCHIKT voor verzinkte (gegalvaniseerde) oppervlakken. 
 
Niet vermengen met andere producten! 
 
Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product  adviseren wij u gebruik te maken 
van Weigomatic® doseerapparatuur. 
 
 

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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TECHNISCHE GEGEVENS: 
 
Verschijningsvorm: vloeibaar  
S.g. (bij 20 °C): 1,37 g/ cm3

pH ( in gedemineraliseerd water 
bij 20 °C) 10 ml/l: 

ca. 1,7 

Houdbaarheid: 48 maanden (zie opslagcondities!) 
 
 
WERKZAME STOFFEN (conform richtlijn 89/542/EG):  
 

• < 5% nietionische tenside, kationische tenside 
• 15 – 30 % anorganische fosfor (uit fosforzuur) 

 
 
OPSLAGCONDITIES: 
 
Minimum / maximum temperatuur voor opslag: zie etiket. Niet blootstellen aan direct zonlicht. 
 
 
GEGEVENS T.B.V. TRANSPORT (ADR): 
 
UN nummer: 1805 
 Fosforzuur, vloeibaar 
Klasse: 8 Verpakkingsgroep: III 
Juiste ladingnaam  Phosphoric acid, solution 
 
BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE 
PRODUCT:  
 
Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 
Gevarensymbool: C         Bijtend 

Bevat: fosforzuur > 25% 
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). 
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CE-MARKERING: Niet van toepassing. 
   
 
WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): Schadelijk voor in water levende organismen 
SANERINGSINSPANNING: B 
 
 
VERPAKKING(EN): 
 
Artikelnummer fabrikant:  Bestelnummer:  Verpakkingsvorm: 
230030 
230026 
230013 

609057 
60962 
608051 

12 KG 
24 KG 
250 KG 

 
 
Versie: 19-02-2007 (vervangt versie: 22-07-2002) 
 
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website 
www.drweigert.nl ! 
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