Neodisher® 62
Wasmiddel voor bakblikken en ketelspoelmachines.
Poedervormig, mildalkalisch, zonder actief chloor met ontschuimende werking
GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN
Neodisher® 62 is een poedervormig, mildalkalisch wasmiddel met zeer goed emulgerend vermogen.
resten van vers en gebakken deeg evenals van bereide voedingswaren worden snel losgeweekt en
opgelost. Schuimvorming wordt vermeden door de aanwezigheid van anti-schuimmiddelen.
De in bakkerijen en voedingswarenindustrie gebruikelijke materialen zoals aluminium,
kunststof, roestvrij staal, glas en keramiek worden niet aangetast.

DOSERING: 3 – 5 g/l naargelang waterhardheid en graad van vervuiling
Bij 50 l tankinhoud 150 g (1 beker) bij het begin van de vaatwas doseren. Na 5 wasbeurten 75 g (1/2
beker) nadoseren.
Om een overbelasting van het waswater te vermijden moeten grotere etensresten verwijderd worden,
bijvoorbeeld door manuele voorreiniging met speciale producten als neodisher® TK voor bv. porselein.
Voor bakkermateriaal kan men grove vervuilingen te verwijderen in een manueel dompelbad met een
vloeibaar schuimarm voorreinigingsmiddels als Neodisher® Prewash (voorheen Neodisher® TV) te
gebruiken.
De neodisher® 62-oplossing moet steeds volledig met water worden afgespoeld.
Niet mengen met andere producten.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen:
5 – 15 % niet-ionische tensiden
> 30 % fosfaten
Schudgewicht: 935 - 975 g/l
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 3 – 5 g/l 11,8 – 12,2
Titreerfactor: 0,38 (volgens neodisher®-titreerhandleiding)
Bewaring: Deksel na gebruik sluiten. Het product kan door vochtinwerking verharden en zo aan
werkzaamheid verliezen.

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
gevarensymbool: C – bijtend product
Bevat natriummetasilikaat, vast > 10 %
Gevaaraanduidingen
R 34 Veroorzaakt verwondingen
Voorzorgsmaatregelen
S 22 Stof niet inademen
S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een arts raadplegen
S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afwassen
S 37/39 Tijdens de manipulatie aangepaste handschoenen en gezichtsbescherming dragen
S 45 Bij ongeval of onwel voelen dadelijk een arts raadplegen en etiket of technische fiche tonen
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Neodisher® 62
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 betreffende detergenten.
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