Neodisher® Floor SPECIAL
Intensief zuur reinigingsmiddel
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED
Speciaal voor het reinigen van vloeren (in het bijzonder met antislip oppervlak) en wanden in
levensmiddelenbedrijven zoals grootkeukens, slagerijen en bakkerijen.

Neodisher® FLOOR SPECIAL
Voor de reiniging van sterk vervuilde wanden en vloeren. Neodisher® Floor Special is een vloeibaar,
zuur reinigingsproduct in een combinatie van fosforzuur en schuimactieve anionische tensiden. Door
de uitgesproken oppervlakte-activiteit wordt een snelle afweking van organische afzettingen zoals vet
en eiwitten veroorzaakt. Afzettingen van minerale oorsprong zoals kalk- en watersteen worden snel
opgelost.
Neodisher® Floor Special werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in lagedruk- en schuimreinigingsapparatuur. De gebruiksoplossing vormt een stabiele schuimlaag met een goede hechting op
loodrechte oppervlakken . Manueel moeilijk bereikbare plaatsen kunnen hierdoor doeltreffend
gereinigd worden.
Kan eveneens manueel gebruikt worden, vb. dweilen
Bij correct gebruik worden roestvrij staal, rubber, zuurbestendige kunststoffen, aluminium, koper of
tin niet aangetast. Zuurgevoelige zachte metalen en metaallegeringen mogen slechts een korte tijd met
neodisher® Floor Special in aanraking komen.
Niet gebruiken voor zuurgevoelige oppervlakken zoals bv. marmer.
Voor bont metaal en metaallegeringen een kortere inwerktijd aanhouden. Een test vooraf is aan te
bevelen.

GEBRUIK EN DOSERING
Bij regelmatige reinigen (lichte dagelijkse vervuiling)

1 – 3% = 10 - 30 ml/l

Grondreiniging/intensieve reiniging (normale vervuilingsgraad)

2 – 5% = 20 - 50 ml/l

Intensieve reiniging (zeer hardnekkige vervuiling)

10% = 100 ml/l

Gebruiksoplossing aanbrengen en kort laten inwerken.
Eventuele hardnekkige restanten met een bezem verwijderen.
Grondig naspoelen met zuiver water.
Maximale gebruikstemperatuur : 50°C.
Tegelvloeren en appendages (kranen, ventielen, afsluitingen…) vóóraf bevochtigen met zuiver water.
Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij U gebruikt te
maken van doseerhulpmiddelen, graag adviseren wij U.
Niet mengen met andere producten.
Enkel voor professioneel gebruik.
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Neodisher® Floor SPECIAL
TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoud volgens EG-detergenten richtlijn 648/2004 :
5 – 15 % anionische tensiden
Soortelijk gewicht (20°C): 1,3 g/cm³
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 1 -10 %
2,1 – 1,7
Titreerfactor (volgens Neodisher-titreerhandleiding): 0,26
Bewaring: Tussen -20 -30°C , 24 maanden – vorstgevoelig vanaf -20°C

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool C – bijtend product
Bevat fosforzuur > 25 %
Gevaaraanduidingen
R 34 Veroorzaakt brandwonden
Voorzorgsmaatregelen
S 26 Bij contact met de ogen grondig met water spoelen en een arts raadplegen
S 27 Vervuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk verwijderen
S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afwassen
S 36/37/39 Tijdens de manipulatie geschikte kleding, handschoenen en gezichtsbescherming dragen
S 45 Bij ongeval of onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen. Indien mogelijk 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
323430

Verpakkingsvorm
jerrycan 10 lit

Versie 30/08/2011 (vervangt alle vorige versies)
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