Neodisher® Alka PLUS
Intensief wasmiddel voor vaatwasmachines. Zonder actief chloor.
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED
 Professionele grootkeukens, slagerijen, bakkerijen
 Uiterst geschikt voor professionele vaatwassers met een instabiel temperatuurprofiel.
Neodisher® Alka Plus biedt hygiënische zekerheid bij minder dan 60° in de waszone,
echter met de voorwaarde dat de temperatuur van het waswater minstens 55° C is.

 Verwijdert moeiteloos alle soorten voedselresten, in het bijzonder aangedroogd zetmeel.
 Geschikt voor glas, porselein, roestvrij staal en alkali-bestendige kunststoffen.
 Niet geschikt voor aluminium, geanodiseerd aluminium, en lichtmetaal-legeringen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
 Veilige reiniging vanaf 55°C


Sterk zetmeel-verwijderend



Zonder actief chloor voor een aangename werkomgeving

Licht vervuild vaatwerk

2 – 3 g/l

Sterk vervuild vaatwerk

3 - 4 g/l

Enkel voor professioneel gebruik.
Wasoplossing volledig afspoelen (bij voorkeur met gedemineraliseerd water)
Niet mengen met andere producten.
Steeds de raadgevingen van de machine-fabrikant volgen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen:
< 5% amfothere tensiden, niet-ionische tensiden, kationische tensiden, fosfonaten, polycarboxylaten
Soortelijk gewicht (20°C): 1,3 g/cm³
PH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 3 – 4 ml/l
12,4 – 12,6
Viscositeit (20°C): < 50 mPas
Geleidbaarheid (in gedemineraliseerd water, 60°C): 3 g/l
6,5 µS/cm
Titreerfactor: 0,39 (volgens Neodisher-titreerhandleiding)
Bewaring : Opslag : tussen 0 en 30° C.
De kleur van neodiser Alka Plus kan variëren volgens de opslagcondities.
Dit heeft geen gevolg op de eigenschappen en werking.
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Neodisher® Alka PLUS
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool C – etsend
Het product bevat kaliumhydroxide

Gevaaraanduidingen
R 22
R 35

Schadelijk bij opname door de mond
Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelen
S 26 Bij contact met de ogen grondig spoelen en een arts raadplegen
S 27 Bevuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk wisselen
S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afwassen
S 36/37/39 Tijdens het gebruik beschermende kledij, handschoenen en beschermbril en/of gezichtsbescherming dragen.
S 45 Bij ongeval of zich onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk de
technische fiche tonen)

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig volgens de overeenkomstige
richtlijnen voor voedselverwerking.
Lege verpakking (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren.
Volledige informatie op het VIB (rubriek 13).

ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vrij van GMO’s (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.De oppervlakteactieve stof in dit preparaat
voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004
etreffende detergenten.

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
317009
317013
317026

Verpakkingsvorm
container 790 kg
vat
270 kg
jerrycan 24 kg

Versie 01/08/2014 (vervangt alle vroegere versies, zijnde 01/2011)

VERU-CHEMIE N.V. – BISSCHOP RUTTENSTRAAT 17 – 3640 KINROOI
TEL.: 089/564 925 FAX: 089/566 273 E-mail: info@veruchemie.be

