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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. 

Zastosowanie: Do stosowania w przemysłowych zmywarkach gastronomicznych w zakładach zbiorowego 

żywienia szpitali, kantyn i hoteli. 
 

 

Właściwości: neodisher Alka 440  jest płynnym, alkalicznym środkiem myjącym skutecznie usuwającym 

skrobię. Produkt nadaje się do usuwania wszelkiego rodzaju pozostałości po posiłkach, 
także zaschniętych osadów. Zawiera bez zapachowe składniki ułatwiające usuwanie osadów 

kawy i herbaty. 
 

Nie niszczy porcelany, stali nierdzewnej oraz typowo używanych tworzyw sztucznych.  

Nie nadaje się do aluminium, anodowanego aluminium i stopów metali lekkich.  
 

 

Dozowanie: 2 – 3 ml/l  
 

Wymagana temperatura głównego zbiornika zmywarki powinna spełniać lokalne wymagania 

zgodne z przepisami prawnymi. W celu zapewnienia higienicznego bezpieczeństwa, tempe-

ratura zbiornika powinna wynosić co najmniej 60°C . 
 

Roztwory neodisher Alka 440    muszą być całkowicie spłukane.  
 

Nie mieszać z innymi produktami.  
 

Układ dozowania wypłukać wodą przed zmianą produktu. 
 

Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek. 
 

 

Dane techniczne: Gęstość (20°C):   
Wartość pH (20°C w wodzie demi):   

Lepkość (koncentrat, 20°C):                           

Przewodność (woda demi, 60°C):  

Współczynnik miareczkowania:   
  

                    

1,3 g/cm
3
              

2 – 3 ml/l: 12,0 – 12,5     

<50 mPas 

3 g/l: 5,1 mS/cm 

0,47  

Składniki: Składniki według Rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: 
<5% związki wybielające na bazie chloru, polikarboksylany, fosfoniany. 
 

 

Klasyfikacja: Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

 

Magazynowanie: Magazynować w temperaturach -15 – 30°C. Chronić przed działaniem słońca.  
W trakcie magazynowania w oryginalnych opakowaniach może wystąpić zmiana koloru 

produktu nie mająca wpływu na jego właściwości. 

Okres trwałości 1 rok 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).  
 

 

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: produkt żrący. Zawiera: 

wodorotlenek sodu, chloran (III) sodu (1 – 5% aktywnego chloru). W kontakcie z kwasami 

uwalnia toksyczne gazy. Powoduje poważne oparzenia. Zanieczyszczone oczy przemyć 

natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia 

skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą 

ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 

lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 

Dalsze informacje o produkcie znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie 

www.drweigert.pl / zakładka „Pliki”. 
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