NEODISHER® ALKA 9
Intensief wasmiddel voor vaatwasmachines met desinfecterende werking.
Bactericide – Geconcentreerde vloeistof
BEREIK
Voor reiniging en desinfectie in grootkeukens en verzorgingsinstellingen, voor reiniging in
container-, en transport- karren-wasmachines en bandtransportsystemen.

GEBRUIK EN DOSERING
Verwijdert alle soorten voedselresten, eiwit-, zetmeel-, vet- en tannineresten.
Neodisher® Alka 9 is een desinfecterend reinigingsmiddel voor gebruik in domeinen waar
binnen 1 – 3 minuten een goed reinigings- en hygiënisch resultaat geëist wordt.
Neodisher® Alka 9 bevat actief chloor en kan bij onthard water en waterhardheden tot 3°dH
gebruikt worden. Vanaf 3° dH wordt aangeraden een waterverzachter aan te sluiten
.
Porselein, de gebruikelijke kunststoffen en roestvrij staal kunnen zonder problemen met
neodisher® Alka 9 behandeld worden.
Voor aluminium, eloxal en lichtmetaallegeringen is neodisher Alka 9 NIET geschikt.
3 ml/liter (0,3%) , 2 min, 55°C
Niet mengen met andere producten.
Voorafgaand aan productwissel dienen doseersysteem en aanzuigslangen met water te worden
doorgespoeld.
De product informatie goed nalezen voor gebruik.
Enkel voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-detergentenrichtlijn 648/2004 :
Actief desinfecterend bestanddeel per 100 gr : 3,9 gram natriumhypochloriet
5 – 15 % fosfaten
Soortelijk gewicht (20°C): 1,3 g/cm³
PH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 3 – 4 ml/l 11,9 – 12,2
Viscositeit (20°C): ca. 2 mPas
Elektrische geleidbaarheid (gedemineraliseerd water, 60°C): 3 g/l 3,8 mS/cm
Titreerfactor: 0,86 (volgens Neodisher-titreerhandleiding)
Bewaring : gevoelig voor zonlicht en warme, koel bewaren, vorstgevoelig vanaf -20%
In correcte opslagcondities 1 jaar houdbaar.
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TEST RAPPORTEN
De desinfecterende werking is bevestigd door onafhankelijk onderzoek :
GD 3104-01-05
GD 3104-01-05 _english
GD 3104_01-07_
GD 3104_01-07_english

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevaarsymbolen : C – corrosief
N - milieugevaarlijk
Gevaaraanduidingen
R 31 Ontwikkelt bij contact met zuren giftige gassen
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden
R 50 Zeer giftig voor in het water levende organismen
Voorzorgsmaatregelen
S2
Buiten het bereik van kinderen bewaren
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 kleding, handschoenen en beschermbril en/of
gezichtsbescherming dragen.
45
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen).
50.1 Niet vermengen met zuren.

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
310403
310413
310426

Verpakkingsvorm
container 1000 kg
vat
260 kg
jerrycan
25 kg
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