Neodisher® CL-tabletten
Speciaal Reinigingscomponent
GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN

neodisher® CL-tabletten zijn oxiderend en versterken de reinigende werking van alkalische
producten bij hardnekkige vervuilingen als thee- en koffieresten
DOSERING
neodisher® CL-tabletten mogen enkel gebruikt worden in combinatie met alkalische
reinigings-middelen. Bij meertankmachines worden de tabletten in de reinigingstank
gedoseerd.
Machinaal gebruik om de reiniging te versterken:
per 20 l tankinhoud 1 tablet voordoseren, na 10 – 15 korven 1 – 2 tabletten nadoseren
Machinaal gebruik voor hygiënische werking:
per 20 l tankinhoud 4 tabletten doseren in het reinigingsmiddel
Manuele grondreiniging van porselein:
In dompelbad 1 tablet per 20 l heet water.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen:
> 30 % bleekmiddelen op chloorbasis (natriumdichloorisocyanuraat)
Gewicht per tablet: 3,3 g
Bewaring: Koel en droog bewaren. Niet in direct zonlicht plaatsen. Verpakking na gebruik sluiten

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool: Xn – schadelijk voor de gezondheid
Bevat natriumdichloorisocyanuraat x 2 H20 > 30 %

N - schadelijk voor het milieu

Gevaaraanduidingen
R 22 Schadelijk bij opname in de mond
R 31 Vormt in contact met zuren giftige gassen
R 36/37 Prikkelt de ogen en de luchtwegen
R 50/53 Zeer giftig voor in water levende organismen/kan in het aquatisch op lange termijn schadelijke
effecten hebben

Veiligheidsmaatregelen
S8
Verpakking droog bewaren.
S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig afwassen en een arts raadplegen
S 41 Explosie- en brandgassen niet inademen.
S 46 Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S 60 Product en verpakking dienen als gevaarlijk afval te worden beschouwd.
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Neodisher® CL-tabletten
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
312389
312389-1

Verpakkingsvorm
karton
12 x 0.5 kg
pot
0.5 kg
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