Neodisher® Compact Klar
Zuur naspoelmiddel voor de professionele vaatwasser.
Vloebaar concentraat.
Belangrijkste toepassingsgebied :


Naspoelen van porselein, roestvrij staal, plastics schaaltjes.



Naspoelen van roestvrij stalen en aluminium bakblikken, apparatuur en containers .

Eigenschappen :


Neodisher Compact Klar is een speciaal geconcentreerd spoelmiddel voor het snel, streepvrij,
vlekvrij drogen van metalen oppervlakken en porselein.



Drogen van oppervlakken van kunststof, welke moeilijk te bevochtigen zijn



Compact klar voorkomt kalkaanslag in de sproeiers en het naspoelgedeelte zelf.



Bij waterhardheden vanaf 3° is het gebruik van een waterontharder noodzakelijk.

DOSERING EN GEBRUIK
Neodisher Compact Klar is bedoeld voor gebruik in vaatwasmachines.
Eveneens bruikbaar in combinatie met het Compac Plus Doseersysteem, met neodisher compact 100,
140, 160, 180, 220.

0,01 à 0,05 %

=

0,1 – 0,5 ml/l bij 80 – 85 °C

 Let op! Vaatwasser en en doseerapparatuur moeten zuurbestendig zijn.
 Niet mengen met andere producten
 Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de vaatwasmachine
 Alleen voor professioneel gebruik

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen:
< 5 % fosfaten
> 30 % niet ionische tensiden
Bewaring. Vorstvrij bewaren. Bij correcte bewaring 36 maanden houdbaar
pH-waarde

4,2 – 3,8

(0,1 – 0,5 ml/l , in gedemineraliseerd water, 20°C )

Soortelijk gewicht

1,03 g/cm³ (20°C)

Viscositeit

< 100 mPas (concentraat 20°C)
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Neodisher® Compact Klar
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogrammen

Signaalwoord
Waarschuwing

Gevarenaanduidingen
H319
H412

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208

Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1),
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn.
Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie Veiligheids Informatie Blad.
Identificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG
Het product is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende nationale wetten niet aan de reglementering
onderworpen.

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
Vat
Jerrycan
Karton

Inhoud
200 liter
20 kg
6 x 2 liter

Bestelnummer
309813
309826
309842
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