
neodisher® Alka 480 
 
Univerzálisan alkalmazható folyékony tisztítószer, 
konyhai mosogatóképekhez 
OKBI/927/04. 
 
Fő alkalmazási terület: Nagykonyhák, üzemi ebédlők, szállodák és kórházak konyháiban 

gépi mosogatáshoz. 
 
Tulajdonságok: A neodisher Alka 480 lúgos kémhatású, kiváló keményítő-

eltávolító és oxidáló, valamint vízlágyító hatású mosogatószer. A 
termék mindenfajta, akár beszáradt étel- és élelmiszermaradékot 
hatékonyan eltávolít. 

  
 A neodisher Alka 480 oldatai nem támadják meg a porcelánt, a 

nemesacélt és a konyhai műanyagokat. 
 Alumínium, eloxált felületek és könnyűfém ötvözetek mosogatására 

nem alkalmas! 
 
 
Alkalmazás és adagolás: A termék bármely vízkeménység mellett alkalmazható. 
 2-3 ml/l töménységben, 55-65 ºC hőmérsékleten használjuk. 
  
 A neodisher Alka 480 oldatát maradéktalanul le kell öblíteni. 
 
 Más termékekkel ne keverjük. Más mosogatószerre történő váltás 

előtt a mosogatógép adagolórendszerét, annak szívócsöveivel 
együtt vízzel ki kell öblíteni. 

 
Műszaki adatok:        Fajsúly (20 ºC): 1,4 g/cm3 
 pH-érték (20 ºC-os, ionmentes vízben)2-3 ml/l: 11,5-12,5 
 Vezetőképesség (60 ºC-os, ionmentes vízben) 3g/l: 2,2 mS/cm 
 Titrálási faktor: 0,92 (speciális, a termékre vonatkozó titrálási 

eljárás szerint) 
 
Komponensek: Az EG ajánlásainak megfelelő mosó- és tisztítószerek hatóanyagok, 

a 89/542/EWG szerint: 
 15-30% foszfátok 
 továbbá: alkáliák 
 
Tárolás: Hőre érzékeny. Aktívklór tartalma miatt korlátozott ideig eltartható. 

Hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól védve tartandó! 
 
 
 
 
 
 



 
Veszélyforrások és 
biztonsági ajánlások: A koncentrátum besorolása és jelzése a 99/45/EG szerint. 
  
 Veszélyességi fokozat: C – maró hatású 
 Káliumhydroxid, nátriumhypoklorid (1-5% aktívklór) 
 
 Veszélyesség jelzése: 

R 31 Savakkal érintkezve mérges gázt termel. 
R 35 Súlyos égési sérülést okoz. 

 
 Biztonsági ajánlások: 

S 26 Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és 
forduljon orvoshoz. 

S 27 A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. 
S 28 Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel. 
S36/37/39 Védőöltözet, védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő 

használata kötelező. 
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost (az 

orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét). 
 
 Rendeltetésszerűen alkalmazva a termék biztonságos és megfelel az 

élelmiszerek feldolgozására vonatkozó irányelveknek. 
 
 Minden további biztonsági ill. környezetvédelmi információ 

megtalálható a termék biztonsági adatlapján. Ezek a 
www.drweigert.de honlapon, a „Service” pont alatt is 
megtalálhatók. 
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