Neodisher®COMBI CLEAN
Reiniging van combi-steamers en hetelucht-kookapparatuur
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED


Voor de reiniging van combisteamers, hete-luchtkookapparatuur en grills



Voor de reiniging van convectie ovens met geïntegreerd reinigingssysteem



Verwijdert vetresten, eiwitresten en ingebrande etensresten



Bij correct gebruik geschikt voor de reiniging van alle gangbare apparatuur



NIET geschikt voor gelakte oppervlakken en aluminium



Naspoeling bij voorkeur met neodisher Comby Dry

EIGENSCHAPPEN
 Uitstekende verwijdering van etensresten
 Hoge materiaalverdraagzaamheid
 Zeer geconcentreerd

GEBRUIKSAANWIJZING
Met automatisch reinigingssysteem
Neodisher® Combi Clean in de daarvoor voorziene rood gemarkeerde voorraadtank vullen of aan de
daarvoor voorziene doseerslang (blauwe sluiting) aansluiten. De reiniging volgt automatisch via het
geïntegreerde reinigingssysteem..
De dosering wordt automatisch aangepast aan de graad van vervuiling.
Na de reiniging volgt de naspoeling, hiervoor wordt het naspoelmiddel neodisher® Combi Dry aanbevolen.

Manuele reiniging
De binnenkant van het apparaat insproeien of behandelen met concentraat
(of bij licht vervuiling met oplossing van 10%)
Binnenruimte verwarmen tot max. 70°C.
Naar gelang de graad van vervuiling 15 tot 30 minuten laten inwerken.
Aansluitend de gaar-ruimte met water naspoelen.

Voor de dagelijkse reiniging of lichte vervuiling :
Bij sterke vet- en vuilafzettingen

:

10 % = 100 ml/l water
concentraat

De reinigingsvoorschriften van de fabrikant opvolgen.
Niet mengen met andere producten.
Bij productwissel eerst het doseersysteem en de aanzuigslangen doorspoelen met water.
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Neodisher® COMBI CLEAN
TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen 648/2004:
< 5 % fosfonaten, niet-ionische en amphotere tensiden
pH-waarde
Soortelijk gewicht
Viscositeit

Concentraat -10% 13-14 (in gedemineraliseerd water, 20°C )
1,1 g/cm³ (20°C)
< 50 mPas (concentraat 20°C)

Bewaring: tussen 0 en 30°C , 36 maanden houdbaar

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogrammen

Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 Bij contact met de ogen : voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)
bevat kaliumhydroxide;alcohols, C9-C11, ethoxylated

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
Jerrycan
Karton

Inhoud
10 lit
10 x 1 lit

Bestelnummer
301730
301747

Versie 01/10/2014 (vervangt alle vorige versies)
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