Neodisher® CM Special
Poedervormige ontkalker voor koffiemachines
Gebruiksgebied : Ontkalking van koffiemachines en andere drankautomaten

NEODISHER® CM special
is een poedervormingeontkalker voor koffieautomaten en andere drankautomaten.
Kan ook gebruikt worden voor ontkalking van heetwatertoestellen
Verwijdert ook hardnekkige kalkaanslagen met de daarin vastzittende verontreinigingen
Bij correct gebruik inzetbaar bij alle koffie-en drankautomaten die momenteel in de handel
verkrijgbaar zijn
Niet geschikt oor aluminium, eloxal en lichtmetaallegeringen
Voor de ontkalking en grondreiniging van spoelmachines en heetwatertoestellen raden we
de vloeibare ontkalker neodisher® special plus aan.

DOSERING :
Koffie- en drankautomaten met automatisch reinigingssysteem :
De voorschriften van de machinefabrikant volgen.
Voor de ontkalking van heetwatertoestellen :
DOSERING : 100-150 gr/l, poeder aan het water toevoegen en tot 60 -70°C verwarmen.
Niet langer dan nodig laten inwerken,
Na het reinigen het apparaat meermaals met HEET water doorspoelen.
Voor spaarzame, gecontroleerde dosering raden wij het gebruik van doseerhulp, bv doseerlepel aan.
Behandelde oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingswaren met drinkbaar water
naspoelen
Niet vermengen met andere producten.
Enkel voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
anorganische zuren
pH-waarde (gedemineraliseerd water, 20°C) : 100 -150 gr/l
Schudgewicht (20°C) : ca. 1200 gr/l
Titreerfactor (volgens Neodisher® titreerhandleiding) : 0,19

0,6 – 0,5

Bewaring : tussen 0 en 30°C. Deksel goed sluiten na gebruik.
Op name van vocht kan verklontering veroorzaken waardoor de werkzaamheid kan afnemen.
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Neodisher® CM Special
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool : Xi, irriterend
Bevat : Amidosulfonzuur
Gevaaraanduidingen
R 36/38 Irriterend voor huid en ogen
R 52/53 Schadelijk voor in water levende organismen. Kan op lange termijn schade aan het
aquatisch milieu veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen
S 26
Bij contact met de ogen grondig spoelen en aansluitend een arts raadplegen
S 37
Bij manipulatie aangepaste handschoenen dragen
S 46
Ingeval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 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
326482

Verpakkingsvorm
karton 10 x 1 kg
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