Sanitārās tīrīšanas līdzeklis bez sālsskābes
ar virsmaktīvajām vielām
Šķidrs koncentrāts
Pielietošanas sfēras:


Sanitāro iekārtu, fizioterapijas iekārtu,
vannu,
ūdens
dziedniecības
vannu
tīrīšanai. Kaļķakmens (kalcija un magnēzija
karbonāts), urīna akmens, ziepjakmens,
tauku, eļļu un citu netīrumu tīrīšanai.

Iedarbība:








Paredzēts ikdienas lietošanai.
Tīrīšanai vietās ar augstām higiēnas
prasībām.
Piemērots flīžu, glazētu flīžu un skābju
izturīgu šuvju materiālu, nerūsošā tērauda,
stikla un skābes izturīgas plastmasas
apstrādei.
Ir piemērots tikai skābju izturīga hroma
apšuvuma (piederumiem) apstrādei.
Labi šķīdina kaļķa nogulsnes, emulģē
vienlaicīgi aizsargājot materiālu.
Pirms terazzo, betona, cementu un
nemetālisku
materiālu
apstrādes,
jāpārbauda vai produkts to nebojā un tad
drīkst lietot tikai īsu iedarbības laiku.

Sevišķas īpašības:




Skābs tīrīšanas līdzeklis uz fosforskābes
bāzes
Bez sālsskābes
Ar virsmaktīvajām vielām

Lietošana un dozācija:
Manuālai lietošanai 1-2% ikdienas lietošanai.
Lietojot peldbaseinu un vannu tīrīšanai, neodisher
Standard ik pa brīdim jānomaina ar caraform R,
piemēram, lietojot caraform R četras dienas
nedēļā un neodisher Standard piektajā dienā.
Tīrīšanas shēma ir atkarīga no individuālām
vajadzībām un tīrāmo netīrumu dabas.
Skābju
neizturīgu
materiālu
ir
noteikti
nepieciešams aizsargāt ar iepriekšēju virsmas
samitrināšanu. Pēc īsa iedarbības laika virsmu
rūpīgi nomazgā ar ūdeni un neitralizē ar sārma
šķīdumu.

Vispārīgi lietošanas norādījumi:





Paredzēts vienīgi profesionālai lietošanai!
neodisher Standard darba šķīdums
jānoskalo pilnībā ar pietiekamu daudzumu
ūdens.
Nejaukt kopā ar citiem produktiem.
Uzglabāt un transportēt vienīgi oriģinālajā
iepakojumā.

Tehniskie dati:
pH vērtība
Viskozitāte
Blīvums
Titrācijas
faktors

1.8 – 1.6 (10-20ml/L, noteikta
dejonizētā ūdenī, 20°C)
<100mPas (koncentrāts, 20°C)
1.2 g/cm3 (20°C)
0.34

Sastāvs:
Sastāvdaļas saskaņā ar Regulu (EC) Nr. 648/2004
par mazgāšanas līdzekļiem.
<5% anjonu virsmaktīvās vielas
5-15% nejonu virsmaktīvās vielas, fosfāti, arī
smaržvielas (limonene)

Uzglabāšanas informācija:
Produkts ir aukstum jutīgs temperatūrā zem -13°C.

Riski un drošības prasības:
Papildus drošības informāciju skatīt ES drošības
datu lapās, kas pieejamas www.drweigert.de
sadaļā “Downloads” vai pie izplatītāja.
Ja tiek ievēroti lietošanas norādījumi, produkts ir
drošs saskaņā ar atbilstošajām pārtikas pārstrādes
vadlīnijām.
Iznīcināt vienīgi tukšus un aizvērtus iepakojumus.
Informāciju par produkta atlikumu iznīcināšanu
skatīt Materiālu drošības datu lapā.
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