Neodisher® STANDARD
Vloeibare reiniger voor sanitair zonder zoutzuur, met tensiden
Gebruiksgebied : Sanitaire installaties, installaties in therapie-praktijken, kuuroorden en thermen.

Verwijdert :

Aanslag op basis van calcium-en magnesiumcarbonaat,
sporen van zepen, vetten en oliën.

Neodisher® STANDARD
is een zuur vloeibaar reinigingsmiddel op basis van fosforzuur en speciale tensiden.
Door zijn uitstekende kalkverwijderende en emulgerende eigenschappen en zijn materiaalvriendelijkheid is Neodisher®Standard universeel inzetbaar voor dagelijks gebruik.
Kan gebruik worden op vensters, zuurbestendige vloeren en voegen, roestvrij taal, aluminium,
glas en zuurbestendige plastics.
Voor terracotta, beton,cement en lichtmetaallegeringen voorafgaand een test uitvoeren en slechts kort
gebruiken. Niet geschikt voor gechromeerde omlijstingen.

GEBRUIK EN DOSERING
DOSERING : 1 – 2 % voor een dagelijks gebruik
Voor reiniging van installaties in thermen en zwembaden :
Alterneren met neodisher® Floor Standard (voorheen CaraformR)
 bijvoorbeeld : 4 dagen/week neodisher®floor Standard
5e dag Neodisher® Standard
Het reinigingsprogramma afstemmen op de aard van de vervuiling.
Om voegen die niet zuurbestendig zijn te beschermen, de te behandelen oppervlakte natmaken.
Na een korte inwerktijd met water afspoelen en neutraliseren met een alkalisch detergent.
Niet mengen met andere producten.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
< 5 anionische tensiden
5 – 15% niet-ionische tensiden
minerale fosfor (op basis van fosforzuur)
pH-waarde (gedemineraliseerd water, 20°C) : 10-20 gr/l
1,8 – 1,6
Soortelijk gewicht (20°C) : 1,2 gr cm3
Viscositeit (concentraat, 20°C) : < 100 mPas
Titreerfactor (volgens Neodisher® titreerhandleiding) : 0,34
Bewaring : vorstgevoelig vanaf -13°C
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Neodisher® STANDARD
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool : C, bijtend
Bevat : fosforzuur >25%
Gevaaraanduidingen
R 34 veroorzaakt brandwonden
Voorzorgsmaatregelen
S 26 Bij contact met de ogen grondig spoelen en aansluitend een arts raadplegen
S 27 Bevuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk wisselen
S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk afwassen met veel water
S 36/37/39 Tijdens de manipulatie aangepaste beschermingkleding, handschoenen en
gezichtsbescherming dragen
S 45 Bij ongeval of zich onwel voelen, onmiddellijk een arts raadplegen (verpakking/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
340730

Verpakkingsvorm
jerrycan
10 lit
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