Neodisher® Bioclean - vloeibaar
Vloeibaar pH-neutraal reinigingsmiddel.
Zonder chloor, zonder fosfaten, niet bijtend of irriterend
Gebruiksgebieden : Machinale reiniging van porselein, roestvrij staal, aluminium, zilver en
kunststoffen.
Toepasbaar in ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen, hotels en
restaurants.

Neodisher® BIOCLEAN
is een vloeibaar reinigingsmiddel op basis van enzymen met reinigingsversterkende dispergatoren en
speciale bevochtigers. Naast een goede materiaalbescherming heeft neodisher® Bioclean-vloeibaar een
uitstekende reinigende werking.
Neodisher® Bioclean-vl is geschikt voor de machinale reiniging van porselein, roestvrij staal, zilver en
kunststoffen in ziekenhuizen, rusthuizen, verpleeginrichtingen en gastronomie.
Neodisher® Bioclean-vl bewerkstelligt bij machinaal vaatwassen > 60°C niet enkel een optisch maar
ook hygiënisch proper vaatwerk bij een minimale milieubelasting..
Het gebruik van neodisher® Bioclean-vl wordt vooral daar aangeraden waar naast een zeer goede
persoonlijke bescherming ook afvalwater met neutrale pH-waarde verlangd wordt.
DOSERING
via doseerapparatuur : 3 – 5 ml/l
Bij productwissel het doseersysteem en alle aanzuiglansen doorspoelen met water.
De oplossing na gebruik steeds volledig met water wegspoelen.
Nooit mengen met andere producten.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen:
< 5 % niet-ionische tensiden
verder: enzymen
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 3 – 5 ml/l
viscositeit (concentraat 20°C) : < 50 mPas

7,9 – 8,3

Bewaring: Koel en vorstvrij. Bij correcte bewaring 1 jaar houdbaar.

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Neodisher® Bioclean-p wordt beschouwd als ongevaarlijk. Er zijn bijgevolg geen specifieke
voorzorgsmaatregelen vereist.

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

Neodisher® Bioclean - vloeibaar

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
321303

Verpakkingsvorm
container 800 kg (op bestelling)

321313
321326

vat
jerrycan

200 kg (op bestelling)
20 kg
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