
 
neodisher® Alka 500       neodisher® GL 
(korábbi neve: neodisher 416 S) 
Folyékony mosogatószer Öblítőszer 
OKBI/563/2000.  ad 2731-20/2000 OÉTI. OKBI/562/2000.  ad 2731-14/2000 OÉTI. 
___________________________________________________________________________ 
 
Eltávolítja az alábbi anyagokat: Fő alkalmazási területei: 
 

gyümölcsléfoltokat pohármosogató gépekben, 
üdítőital-foltokat, tejet, turmixokat, fagylaltot,                kávéfőzők tisztítására 
sör-, borfoltokat, szeszesitalok foltjait és rúzst. 
 

neodisher Alka 500 
 

Folyékony, enyhén lúgos, anyagkímélő tulajdonságú mosogatószer. Az üveget és poharak 
díszítéseit nem támadja meg. Foltmentesen tisztít, szagmentes. 
A termék kifejlesztésében a vezető mosogatógép-gyártók is közreműködtek. 
Kávéfőzők tejcsatornáinak tisztítására is kiválóan alkalmazható. 
 

neodisher GL 
 

Speciális, pohármosogató gépekhez kifejlesztett öblítőszer. Automatikus adagolással az 
öblítővízhez keverhető. Garantálja az elmosogatott poharak és üvegtárgyak gyors, foltmentes 
száradását. A terméket kifejezetten üvegtárgyak öblögetéséhez fejlesztették ki: Használatával 
az üveg csillogó, szöszmentes, nincsenek rajta száradási foltok, vagy ujjlenyomatok. A 
neodisher GL illat- és ízmentes, nem habzik, az öblögetett poharakban a pezsgő szépen 
gyöngyözik, a nemes borok ízét, aromáját a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolja. 
 

A nagy forgalmú sörözőkben azonban javasolt a poharak tiszta, hideg vízben történő 
utóöblítése, ha nincs elég idő arra, hogy a poharak mosogatás után maguktól kihűljenek. 
Kemény, magas sótartalmú víz esetén a foltképződés megelőzése érdekében ajánlatos a 
mosogatógép elé vízlágyító berendezést felszerelni. A vízlágyító típusát illetően kérje ki a 
mosogatógép gyártójának véleményét. A mosogatás és az öblítés eredményét kis mértékben a 
poharak alakja és a mosogatógép tárolókosarainak alakja, elrendezése is befolyásolhatja. 
 

Alkalmazás: 
2 g/l neodisher Alka 500 mosogatószert kézzel vagy a mosogatógép adagolójával a 
mosogatóvízhez keverünk. A neodisher GL öblítőszert a berendezés automatikus adagolója 
keveri a vízhez 0,5 g/l arányban. A mosogatógépek üzembe helyezésekor ajánlatos az 
öblítőszer adagolását az optimális eredmény érdekében egyénileg beszabályozni. 
 

MŰSZAKI ADATOK MŰSZAKI ADATOK 
neodisher Alka 500 neodisher GL 
EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:                         EG-ajánlásnak megfelelő 
hatóanyagok: 
15 - 30 % foszfátok 5 - 15 % nem ionos tenzidek és    
 tartósítószerek 
Egyéb komponensek: Egyéb komponensek: 
alkáliák, szilikátok szerves savak 
Fajsúly (20 °C): 1,3 g/cm3 Fajsúly (20 °C): 1,0 g/cm3 



 
neodisher Alka 500 neodisher GL 
pH-érték (20 °C-os pH-érték (20 °C-os 
ioncserélt vízben) g/l: 11,3 ioncserélt vízben) 0,5 g/l: 4,0 
Vezetőképesség (ioncs. víz) 3 g/l: 1,9 mS/cm 
Viszkozitás (20 °C): kb. 2 mPas Viszkozitás (20 °C): kb. 3 mPas 
Titrálási faktor: 1,18 (neodisher titrálási módszer) 
 Biológiai lebonthatóság: 
 A termék megfelel az 1987.03.19-i 
 keltezésű német mosó- és tisztítósze-
 rekről szóló törvénynek valamint az 
 1977.01.30-án módosított, 
 1987.03.19-i,tenzidek lebonthatóságát 
 szabályozó rendelet 
előírásainak(>90%  lebonthatóság biológiai úton). 
  
 Fiziológia: 
 A termék nem tartalmaz peszticideket 
 és klórozott 
szénhidrogéneket.Rendel- tetésszerű használat mellett megfelel 
a  német élelmiszertörvénynek 
(LMBG). 
 
Tárolás: -10 °C-on fagyérzékeny. Tárolás: -8 °C-on fagyérzékeny. 
 

VESZÉLYEK ÉS BALESETVÉDELMI AJÁNLÁSOK 
 
Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról Besorolása az EU veszélyes 
hatóanya-szóló rendelete értelmében: gokról szóló rendelete értelmében a  
veszélyességi fok Xi: irritáló hatású neodisher GL nem minősül veszélyes 
Folyékony káliumhidroxid: < 5 % anyagnak, ezért veszélyességi besoro-
 lással nem rendelkezik. 
 
Veszélyek: 
R 36/38 Szem- és bőrirritáló hatású. 
 
Balesetvédelmi ajánlások: Balesetvédelmi ajánlások: 
S   2     Gyermekektől elzárt helyen tartandó. A termék savas kémhatására való 
S 26     Ha szembe kerül, bő vízzel öblítse ki és tekintettel az alábbi balesetvédelmi 
            forduljon orvoshoz. ajánlás figyelembevételét javasoljuk: 
S 28     Ha bőrrel érintkezik, bő vízzel öblítse le. S 25  Szembe nem kerülhet. 
S37/39 Védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő  
            használata kötelező. 
  


