Neodisher® ALKA 240
Intensief reinigingsmiddel voor vaatwasautomaten
Zonder fosfaten of actief chloor
Verwijdert :

Alle etensresten, ook aangedroogde of moeilijk te verwijderen zetmeelen eiwitafzettingen

Gebruiksgebieden : Vaatwasautomaten in ziekenhuizen, hotels, kantines en gastronomie.

Neodisher® ALKA 240
is een vloeibaar, alkalisch reinigingsmiddel zonder fosfaten of actief chloor. Neodisher® Alka 240 kan
gebruikt worden bij hard water en is schuimarm. De reinigingswerking van Neodisher® Alka 240 is
gebaseerd op een speciaal ontwikkelde combinatie van alkaliteit, reinigingsversterkende
dispergeermiddelen, komplexeermiddelen en bevochtigers.
Gedecoreerd porselein, roestvrij staal en de gebruikelijke kunststoffen worden niet aangetast.
Neodisher® Alka 240 is niet geschikt voor lichte metalen.
Niet mengen met andere producten
Licht vervuild vaatwerk

2 ml/l

Sterk vervuild vaatwerk

2 - 4 ml/l

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
< 5 % fosfonaten, polycarboxylaten, amphothère tensiden,
Soortelijk gewicht (20°C) : 1,3 gr/cm³
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C) : 2 - 4 ml/l
11,8 - 12,3
Viscositeit (concentraat, 20°C) : < 50 mPas
Titreerfaktor : 0,43 (volgens Neodisher®-titroorhandleiding)
Geleidbaarheid ( in gedemineraliseerd water bij 60°C ) : 3 gr/l
6,2 µS/cm
Bewaring : Vorstvrij bewaren. In correcte omstandigheden 24 maand bewaarbaar.
Afhankelijk van de opslag-omstandigheden kunnen kleurveranderingen optreden, dit heeft geen
invloed op de werkzaamheid van het product.

GEVAARANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool C - etsend
Bevat natriumhydroxide
Gevaaraanduiding
R 35
Veroorzaakt ernstige verwondingen
Voorzorgsmaatregelen
S2
Buiten het bereik van kinderen bewaren
S 26
Bij contact met de ogen grondig spoelen en een arts raadplegen
S 27
Vervuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken
S 28
Bij contact met de huid grondig met veel water afwassen
S 36/37/39 Bij de verwerking van het product aangepaste handschoenen en gezichtsbescherming of
bril dragen
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Neodisher® ALKA 240
S 45

Bij ongeval of zich onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk verpakking of technische fiche tonen)

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.

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
311103
311109
AFV-15
311126
311130

Verpakkingsvorm
container 1000 kg
container 650 kg
vat
250 kg
jerrycan
25 kg
jerrycan
12 kg

Versie 01/03/2010 (vervangt alle vroegere versies)
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