Neodisher® SOL
Gebruiksklare wasemulsie voor oppervlakken
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED
 Handmatige reiniging van roestvast stalen oppervlakken, keramische (inductie-)
kookplaten, aluminium, email en zwart vaatwerk.
 Verwijdert tevens slijpsel van roestvast staal op porselein.
 Geschikt voor de grondreiniging van rvs

EIGENSCHAPPEN
 Krachtige werking
 Kwartsvrij + krasvrij
 Materiaalvriendelijk
 Zeer geschikt voor het verwijderen van vet en andere hardnekkige aanslag

Neodisher® SOL
Neodisher® Sol is een reinigingsemulsie bestemd voor de manuele reiniging van kalk- en
vetfilms, evenals andere hardnekkig afzettingen. Neodisher® Sol is geschikt voor de krachtige
reiniging van oppervlakken, vaatwerk, kookplaten, wasbakken, roestvrij staal, aluminium, eloxal,
keramiek, sanitair porselein en email.

! Hoogglanzende en gelakte oppervlakken moeten op bestendigheid getest worden.
! NIET GESCHIKT voor kwetsbare kunststoffen en acrylglas.

GEBRUIK
 Onverdund op een vochtige doek op het te reinigen oppervlak aanbrengen en uitwrijven
 Voor roestvrij staal de snijrichting volgen
 Aansluitend de oppervlakken met drinkbaar water afspoelen

Hete oppervlakken voor reiniging laten afkoelen. De oppervlakken mogen niet > 60°C zijn!
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Neodisher® SOL
TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-detergentenrichtlijn 648/2004 :
< 5 % anionische tensiden
niet-ionische tensiden
Zonder geurstoffen
Bewaarmiddelen : Benzisothiazolinone, Methylisoghiazolinone
Houdbaarheid : 48 maanden, tussen 0 en 30° C
pH-waarde

7 – 10 (concentraat, 20°C )

Soortelijk gewicht
Viscositeit

1,3 g/cm³ (20°C)
> 2000 mPas (concentraat 20°C)

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Neodisher® Sol is niet als gevaarlijke stof gelabeld volgens de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
Er zijn bijgevolg geen specifieke voorzorgsmaatregelen vereist.
De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en
reinigingsmiddelen geldt. Bij correct gebruik zijn er verder geen voorzorgsmaatregelen vereist.

ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vrij van GMO’s (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten. De oppervlakte-actieve stof in dit preparaat
voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004
betreffende detergenten.

Verpakking
Karton

Inhoud
Bestelnummer
12 x 750 ml
341152
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