Neodisher® BRILLIANT TABS
Vaatwastabletten
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED
Machinale vaatwas (inlcusief glazen)

EIGENSCHAPPEN


Enzymatisch , mild alkalisch reinigingsmiddel in tabletvorm



Fris geurend (citroengeur) - geeft een glanzend resultaat



Bevat geen actief chloor



Geschikt voor alle waterhardheden (tot 14°d )



Geschikt voor alle voorkomende materialen inclusief aluminium, aluminiumlegeringen en
hotelzilver.

GEBRUIK EN DOSERING
Voedselresten worden zeer goed verwijderd, echter op voorwaarde dat ze niet te sterk aangedroogd of
aangebrand zijn.
Geëloxeerde oppervlakken dienen eerst getest te worden.
Moeilijk te verwijderen resten kunnen eventueel verwijderd worden met Neodisher® 80.
Sterk aangedroogde koffie- en thee resten kunnen verwijderd worden met Neodisher® TK.
Indien de machine kalkaanslag vertoont kan deze verwijderd worden met Neodisher® Special plus
dient de dosering Neodisher® Brilliant Tabs verhoogd te worden.

Verpakkingsfolie vooraf verwijderen!!!
Doorgaans : 1 tablet per wasbeurt (via doseervakje)
Bij tankmachines zonder waterverversing : 1 – 2 tabs voordoseren (in het waterreservoir leggen)
Na iedere 5e spoelgang 1 tab nadoseren

De oplossing van Neodisher® Brilliant Tabs volledig met water (eventueel gedemineraliseerd water)
afspoelen.
Niet mengen met andere producten.
Enkel voor beroepsmatig gebruik.
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Neodisher® BRILLIANT TABS
TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % fosfonaten, niet-ionische tensiden, polycarboxylaten
5 – 15 % bleekmiddelen op zuurstofbasis (percarbonaat),
> 30 % fosfaten
Enzymen, parfums
PH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 1 % ca. 10,6
Gewicht per tablet: 20 g
Bewaring: Koel en droog bewaren, tussen 0°c en 25°C, 18 maanden

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool: Xi- irriterend

Gevaaraanduidingen
R 36

Irriteert de ogen

Voorzorgsmaatregelen
S2
Buiten bereik van kinderen bewaren
S 25 Contact met de ogen vermijden
S 26 Bij contact met de ogen grondig met water spoelen en een arts raadplegen
S 46 Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of technische fiche voorleggen.

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
Verpakkingsvorm
324192
karton 5 x 1.2 kg
(1.2 kg = 60 tabs v 20 gr)
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