Neodisher®PreClean-L
Vloeibaar reinigingsmiddel voor dompelbad of grondreiniging
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED


Specifiek bedoeld om opgedroogde (zetmeel)resten in te weken en te verwijderen met als
resultaat een glanzend, streeploos bestek



Bestrijdt verkleuring (t.g.v. bijvoorbeeld vis of compote) van roestvaststaal



Tevens geschikt voor de grondreiniging van bestek waarop zich in de loop der tijd zetmeelof eiwitaanslag heeft gevormd



Een eventuele versleping van de gebruiksoplossing geeft geen schuimbelasting bij de verdere
machinale vaatwas



Geschikt voor edelstaal, zilver, porselein, glas en alle gangbare kunststoffen



Voor aluminium, eloxal en lichtmetaallegeringen dient voorafgaand een test uitgevoerd te
worden

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN


Lost hardnekkige etensresten op die in het aansluitende machinale proces, bij voorkeur met
neodisher®Alka producten en naspoelmiddel, verder probleemloos worden verwijdert



Geen tussenspoeling nodig voorafgaand het machinale proces,

DOSERING EN GEBRUIK
Dompelbad vullen met heet water (40 -60°C)
Daarna neodisher® PreClean toevoegen , niet in omgekeerde volgorde!
Bestek (met heften naar onder) ongesorteerd in de bestekkorf volledig onderdompelen;
10 – 30 minuten laten staan, oplossing laten weglopen, bestek en mand manueel afspoelen.
 Aansluitend een cyclus in de vaatwasmachine laten lopen.
Bij waterhardheden van >14°d dient men te doseren vanaf minimum 0,5%. (5 ml/l)

Afhankelijk van de vervuilingsgraad
lichte vervuiling :
0,5% = 5 ml/l water
sterke vervuiling en vetafzettingen : 2,0 % = 20 ml/l water
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Neodisher®PreClean-L
Niet vermengen met andere producten, enkel voor professioneel gebruik!

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
< 5% amfotere tensiden, fosfonaten
Soortelijk gewicht : 1,1 gr/cm3
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C) : 5 – 20 ml/l
10,7 - 10,90
Viscositeit (concentraat, 20°C) : < 10 mPas
Houdbaarheid : 24 maanden, niet blootstellen aan direct zonlicht, tussen 0°C en 30°C

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool Xi - irriterend
Gevaaraanduidingen
R 36 Irriterend voor de ogen
R 38 Irriterend voor de huid
Voorzorgsmaatregelen
S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en een arts raadplegen
S 37/39 Draag geschikte beschermende handschoenen en bescherming voor ogen /gezicht.
S 46
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk verpakking of etiket tonen)
Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het product veilig volgens de overeenkomstige
richtlijnen voor voedselverwerking.
Lege verpakking (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren.
Volledige informatie op het VIB (rubriek 13).
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
313630
323613

Verpakkingsvorm
10 lit
200 kg
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