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neodisher®BioClean   
Detergent pentru maşina automată de spălat vase                                                   

într-o formulă ecologică. 

Lichid concentrat. 

DE/038/053 
 

 
Domenii de aplicare: 

Spălarea vaselor, paharelor, tacȃmurilor, tăvilor şi a ustensilelor în 

maşini profesionale de spălat vase în toate companiile de procesare a 

alimentelor cum ar fi : bucătării profesionale, măcelarii, brutării şi de 

asemenea în spitale, azile de bătrȃni şi maternităţi. 

Spectru de performanţă: 

• Ȋndepărtează eficient toate resturile de alimente de orice fel. 

• Compatibilitate excelentă cu materialele pentru articolele de 

spălat fabricate din porţelan, aluminiu, argint, oţel inoxidabil 

şi materiale sintetice. 

• neodisher BioClean este certificat cu eticheta Eco EU. 

Performanţele sale de curăţare şi proprietăţile ecologice 

corespund cu Regulamentul European privind cererile 

ecologice pentru componente şi ambalaje. 

 

 

Proprietăţi speciale: 

• Foarte uşor de folosit datorită formulei ne-agresive, ne-caustice şi ne-iritante. 

• Un climat interior optim în comparaţie cu detergenţii foarte alcalini standard, 

datorită formulei speciale fără miros, fără clor activ şi fără enzime. 

• Formează ape uzate neutre şi fără AOX (compuşi halogenici organici absorbiţi).  

 

Utilizare şi dozare: 

neodisher BioClean poate fi utilizat în maşini profesionale de spălat vase. 

Cantitatea dozată este de 2-5 ml/l în funcţie de gradul de murdărire şi de duritatea apei.  

Trebuiesc utilizate dispozitive de dozare pentru controlul cantităţii dozate. 

 

Duritate apă Aticole puţin murdare Articole foarte murdare 

Pentru apă puţin dură 

(0-6°dH/ 0-1,1 mmol/l) 

 

2 ml/l 

 

3 ml/l 

Pentru apă cu duritate medie 

(7-13°dH/ 1,25-2,3 mmol/l) 

 

4 ml/l 

 

4 ml/l 

Pentru apă cu duritate mare 

(> 14°dH/ > 2,5 mmol/l) 

 

4-5 ml/l 

 

5 ml/l 

Prin utilizarea produsului cu eticheta Eco EU contribuiţi la reducerea poluării apei şi a apei uzate dacă 

se respectă recomandările de utilizare. Pentru a obţine rezultate optime de curăţare se recomandă  

utilizarea apei cu duritate mică sau a apei dedurizate. 
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Temperatura cerută în tancul principal de spălare trebuie să îndeplinească cerinţele condiţiilor locale şi 

legilor corespunzătoare, regulamente şi standarde cum ar fi DIN 10510 pȃnă la DIN 10512 şi DIN 

10522. Temperatura în tancul principal de spălare trebuie să fie cel puţin 60°C pentru a asigura 

siguranţa igienică dorită.  

Note de aplicare: 

• Doar pentru utilizare profesională. 

• Soluţia de neodisher BioClean trebuie îndepărtată complet cu apă. 

• Clătiţi sistemul de dozare inclusiv furtunul de aspirare înainte de schimbarea produsului. 

• Trebuiesc respectate instrucţiunile producătorului maşinii de spălat vase. 

• Pentru dozare economică şi controlată se recomandă utilizarea de unităţi de dozare automată.  

• Nu amestecaţi cu alte produse. 

Date tehnice: 

Greutate specifică (20ºC): 1,1 g/cm³ 

Valoarea pH-ului (determinată în apă distilată, 20ºC- diluţie : 2-5ml/l): 9,4-9,6 

Vȃscozitate (concentrat, 20ºC): < 50mPa s 

Factor de titrare (corespondent instrucţiuni speciale de titrare neodisher 

cu indicator Tashiro) 

 

1,2 

 

Compoziţie: 

Componente în conformitate cu recomandările CE 648/2004 pentru detergenţi: 

<5% fosfonaţi, policarboxilaţi. 

 
 

Condiţii de depozitare: 

Ȋntotdeauna păstraţi la temperaturi cuprinse între 0 şi 30 ºC. Termen de valabilitate 3 ani dacă sunt 

respectate condiţiile de depozitare. Pentru data de expirare vezi ştampila de pe etichetă din dreptul 

simbolului   

 
 

Pericole şi măsuri de siguranţă: 

neodisher BioClean nu este un produs periculos în acord cu clasificarea CLP- Regulamentul (EC) nr. 

1272/2008. 

Dacă este aplicat conform instrucţiunilor de utilizare produsul corespunde standardelor de procesare a 

alimentelor. 

Aruncaţi numai cȃnd recipientul este gol şi închis, iar pentru evacuarea resturilor de produs consultaţi 

Fişa de securitate. 

Pentru informaţiile de siguranţă în utilizare citiţi Fişa de securitate a produsului pe website-ul 

www.drweigert.com  la capitolul « Service » sau pe website-ul www.tehnoplusindustry.ro. 
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