neodisher® CM P
Środek czyszczący do kawiarek
Proszek
Ogólne uwagi dot. użycia:

Zastosowanie:
• Do rutynowego i gruntownego czyszczenia kawiarek espresso i automatów sprzedających typu
vending.
• Skutecznie usuwa trudne osady kawowe, olejowe
i taninę.
• neodisher CM P jest odpowiedni do czyszczenia wszystkich typów kawiarek i automatów
sprzedających pod warunkiem przestrzegania
zaleceń producenta.

Właściwości:
• Skuteczne i szybkie czyszczenie.

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych!
• Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania
produktu dostępne są odpowiednie środki techniczne.
• Nie mieszać z innymi produktami.

Dane techniczne:
Wartość pH:

10,6–11,1 (5–10 g/l) (woda
zdemineralizowana, 20 °C)

Gęstość:

1 050–1 150 g/l

Współczynnik
miareczkowania:

0,65

• Szybko rozpuszczalny proszek.
• Bez zapachu i bez smaku pomimo zawartości sładnika utleniającego na bazie tlenu.

Składniki według rozporządzenia nr 648/2004/
WE dot. detergentów: >30 % fosforany, związki
wybielające na bazie tlenu (nadwęglan sodu).

Użycie i dozowanie:
Należy postępować według instrukcji producentów
dot. maszynowego mycia kawiarek i automatów
sprzedających typu vending.
Typowe dozowanie:

Składniki:

5–10 g/l
na cykl czyszczenia

Magazynowanie:
Magazynować w temp. 0° – 25°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Produkt może ulec zbryleniu pod
wpływem wilgoci, co powoduje utratę skuteczności.
Okres trwałości 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na opakowaniu w postaci ostatnich,
czterech cyfr – miesiąc i ostatnie dwie cyfry roku;
pierwsze sześć cyfr oznacza numer partii.
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neodisher® CM P
Rodzaj zagrożenia i zasady prawidłowego
postępowania z mieszaniną niebezpieczną:
Klasyfikacja i oznakowanie według Dyrektywy dot.
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów
niebezpiecznych 1999/45/EC dla koncentratu:
Określenie niebezpieczeństwa: Xn - szkodliwy
Zawiera: nadwęglan sodu.

Rodzaj zagrożenia:
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R 38 Działa drażniąco na skórę.
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Prawidłowe postępowanie z mieszaniną:
S 25 Unikać zanieczyszczenia oczu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami,
nie stanowi on zagrożenia.
Puste opakowanie należy usuwać opróżnione i zamknięte. Resztki produktu usuwać według zaleceń
zamieszczonych w karcie charakterystyki.
Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki
produktu znajdującej się na stronie www.drweigert.pl
zakładka Pliki.

Opakowania

Ilość

Wiadro

10 kg

Pudełko

10 x 1 kg

PL 01.2013
02/2013

Powyższa informacja odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.
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