Neodisher® CM Vloeibaar
Reiniger voor espresso-koffiemachines en machines voor warme dranken

Gebruiksgebied : Grondreiniging en dagelijks onderhoud van espresso- en koffiemachines

Verwijdert :

Vettige aanslagen van koffie, koffiebezinksel, looizuur, oliën, was en andere
moeilijk te verwijderen afzettingen

Neodisher® CM -poeder
is een vloeibaar reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging van koffie- en espresso machines,
dranken – en soepautomaten.
Verwijdert aanslagen van koffie, looizuur e.d.
Lost snel op en is goed afspoelbaar
Niet geschikt voor aluminium, eloxal en lichtmetaallegeringen
Bruikbaar bij alle hedendaagse machine-merken

DOSERING : Per reinigingsbeurt : 1% = 10 ml/l.
De voorschriften van de fabrikant moeten nauwgezet nageleefd worden.
Voor spaarzame, gecontroleerde dosering raden wij het gebruik van doseerhulp, bv handpompje aan.
Niet vermengen met andere producten. Enkel voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
< 5% bleekmiddelen op chloorbasis
5 – 15% fosfaten
pH-waarde (gedemineraliseerd water, 20°C) : 1%
Soortelijk gewicht (20°C) : 1,3 gr cm3

12,2

Titreerfactor (volgens Neodisher® titreerhandleiding) : 0,85
Bewaring : tussen – 20 en 25°C
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Neodisher® CM Vloeibaar
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool : C, bijtend
Bevat : kaliumhydroxide, Natriumhypochloriet ( 1 – 5% actief chloor)
Gevaaraanduidingen
R 31 Ontwikkelt bij contact met zuren giftige gassen (chloorgas)
R 35 Veroorzaakt ernstige verwondingen
Voorzorgsmaatregelen
S 23 Dampen/aerosol niet inademen
S 26 Bij contact met de ogen grondig spoelen en aansluitend een arts raadplegen
S 27 Bevuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk wisselen
S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk afwassen met veel water
S 36/37/39 Tijdens de manipulatie aangepaste beschermingkleding, handschoenen en
gezichtsbescherming dragen
S 46 Bij ongeval of zich onwel voelen, onmiddellijk een arts raadplegen (verpakking/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
322760

Verpakkingsvorm
jerrycan 1 x 10 lit
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