Neodisher® SUPER
Poedervormig, zuur reinigingsmiddel .
Fosfaatvrij.

Verwijdert :

Kalk –en steenafzettingen.

Toepassingsgebied : Ontkalken van machines, kookketels, heetwatertoestellen.
Voorspoeling in wasmachines in laboratoria van metaalverwerkende en
levensmiddelenindustrie.

Neodisher® SUPER
is een zuur, poedervormig reinigingsmiddel. Door zijn hoge zuurtegraad worden zuuroplosbare
verontreinigingen moeiteloos verwijdert. Neodisher® Super bevat geen tensiden.
Verwijdert metaalzouten, oxides, mineralen, kalk- en ketelsteenaanslag, aanslag van
galvanische baden.
Verwijdert alkalische kleurstoffen en anorganische pigmenten.
Geschikt voor materialen van glas, keramiek, roestvrij staal, PVC, macrolon, propyleen en
overige gangbare kunststoffen.
Niet geschikt voor reiniging van bonte metaallegeringen.
Na reiniging grondig afspoelen OF met toevoeging van een alkalisch product ompompen om zo de
zure resten te neutraliseren.
Niet langer laten inwerken dan noodzakelijk.
Niet mengen met andere producten.
DOSERING EN GEBRUIK
Onderdelen : 3 -5 % -ige oplossing
Vaatwasautomaten : 2 – 4 %-ige oplossing in 10L emmer maken.
In machine gieten, 5 minuten rondpompen bij 40 -60°C.
Voorspoelen in labo-machines : 2 – 5 gr/L direct in machine toevoegen
daarna reinigen met een geëigend alkalisch reinigingsmiddel
(indien dit middel actief chloor bevat, tussen voorspoeling en
hoofdreiniging een tussenspoeling doorvoeren)
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Neodisher® SUPER
TECHNISCHE KENMEREN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
anorganische zuren, bindmiddel
Schudgewicht : 1155 – 1205 gr/l
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C) : 2 – 5 gr/l
Titreerfactor : 0,19 (volgens Neodisher®-titreerhandleiding)

2,1 - 2,3

Houdbaarheid : 24 maanden
Bewaring : Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Verpakking na gebruik goed sluiten : kan door vochtige omstandigheden verklonteren
en aan werkzaamheid verliezen.

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool Xi – irriterend
Bevat amidosulfonzuur
Gevaaraanduidingen
R 36/38 Irriterend voor ogen en huid
R 52/53 Schadelijk voor in water levende organismen. Kan in aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken
Voorzorgsmaatregelen
S 26 Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig spoelen met water en aansluitend een arts
raadplegen
S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk spoelen met veel water
S 37 Draag geschikte handschoenen
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of 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.
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