Neodisher® GN
Neutraal naspoelmiddel voor industriële vaatwasmachines en
bedden/karren wasinstallaties
Voor :

Vaatwerk uit porselein, aardewerk en galas, bestekken uit roestvrij staal
recipiënten uit roestvrij staal en aluminium, dienbladen,
vaatwerk en apparatuur uit goed bevochtigbare kunststoffen.
Ziekenhuisbedden en containers.

Gebruiksgebieden : Industriële vaatwasmachines, beddenwasinstallaties, containerwasmachines

Neodisher® GN
is een universeel bruikbaar (glans-)naspoelmiddel in een neutrale samenstelling.
Het kan zowel voor eentank- en bandafwasmachines als voor beddenwas installaties gebruikt
worden. Neodisher® GN kan via alle doseertoestellen automatisch gedoseerd worden.
Alle gebruikelijke soorten vaatwerk worden bij een juiste instelling van de dosering en naspoeltemperatuur gelijkmatig bevochtigd en drogen zonder druppel- of streepvorming op. Enkel voor
moeilijk bevochtigbare kunststoffen is het gebruik van speciale naspoelmiddelen zoals
Neodisher® TS of Neodisher® TN noodzakelijk.
Bij gebruik van hard of mineraalhoudend bedrijfswater kunnen er zich problemen met strepen en
slierten voordoen, omdat de mineralen na het opdrogen van het naspoelwater op het oppervlak
achterblijven, vooral bij donkere achtergronden. Dit verschijnsel kan enkel door een aangepaste
waterbehandeling vermeden worden: Neodisher® GN kan gebruikt worden voor zacht water en
kan met alle Neodisher®-wasmiddelen gecombineerd worden.
0,2 – 0,5 ml/l via automatisch doseerapparaat

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
15 - 30 % niet- ionische tensio-actieve stoffen
conserveringsmiddel
Soortelijk gewicht (20°C) : 1,0 g/cm3
pH-waarde (gemeten in gedemineraliseerd water 20°C) : 0,2 - 0,5 g/1
6,5 - 6,0
Viscositeit (concentraat 20°C) : < 10 mPas
Biologische afbreekbaarheid : minstens 90 %
Fysiologie : Het product bevat geen pesticiden en gechloreerde koolwaterstoffen.
Bij correct gebruik wordt voldaan aan de geldende normen.
Bij correcte bewaring 4 jaar houdbaar. Vorstvrij bewaren.
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Neodisher® GN
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Het product is niet kentekenplichtig volgens de criteria van gevaarlijke stoffen en de
hierin vervatte EG-richtlijnen.
De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en
reinigingsmiddelen geldt.
Bij correct gebruik zijn er verder geen voorzorgsmaatregelen vereist

Bij spatten van het concentraat in de ogen grondig met water spoelen en eventueel een arts
consulteren

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
311213
311226
311230

Verpakkingsvorm
vat
200 kg (op voorbestelling)
jerrycan 20 kg
jerrycan 10 lit
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