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Płynny, alkaliczny środek myjący o działaniu utleniającym  
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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. 

Obszary zastosowania: Maszynowe mycie szkła laboratoryjnego w laboratoriach mikrobiologicznych, wirusologicznych, 
medycyny nuklearnej, przemysłu spożywczego, przemysłu farbiarskiego oraz butelek i 
wyposażenia szklanego w farmacji. 
 

Właściwości: neodisher LaboClean FT posiada bardzo dobre właściwości myjące. Nie zawiera środków 
powierzchniowo czynnych. Szczególnie polecany do maszynowego usuwania resztek pożywek 
hodowlanych, kultur tkankowych i komórkowych, krwi, białka i zanieczyszczeń radioaktywnych.  
Produkt nadaje się do mycia butelek do kultur tkankowych, jak również sprawdza się 
w dziedzinie mikrobiologii i medycyny nuklearnej. Zawartość aktywnego chloru powoduje 
działanie utleniające. 
Odpowiedni do materiałów ze szkła, ceramiki, kwarcu i tworzyw sztucznych. Nie nadaje się do 
metali lekkich i nieżelaznych. Zalecany do stosowania w wodzie o twardości do 5°d  
(1 mmol/l). 
 

Użycie i dozowanie: 3 – 4 ml/l 
Uwagi: 
Do usuwania podłoży i mycia butli infuzyjnych: 
mycie: 3 – 4 ml/l neodisher LaboClean FT w temp. 80 – 85°C  
neutralizacja: 2 – 3 ml/l neodisher Z lub neodisher N  
Do usuwania resztek żywności: 
wstępne płukanie: jeśli potrzebne z dodatkiem neodisher EM 0,1 ml/l  
mycie: 2 – 3 ml/l neodisher LaboClean FT i ewentualnie neodisher EM 0,1 ml/l 
neutralizacja: 1 – 2 ml/l neodisher N  
Do usuwania resztek warzyw i owoców: 
wstępne płukanie: 2 ml/l neodisher LaboClean FT w zimnej wodzie   
mycie: 3 – 4 ml/l neodisher LaboClean FT w temp. 60 – 85°C i ewentualnie odpieniacz neodisher 
Entschäumer S  
neutralizacja: 1 – 2 ml/l neodisher N 
Do usuwania barwników tekstylnych: 
przy włóknach alkalicznych wstępne płukanie: 1 g/l neodisher Super  
przy innych włóknach wstępne płukanie: 2 ml/l neodisher LaboClean FT  
mycie: 3 – 4 ml/l neodisher LaboClean FT w temp. 70°C 
neutralizacja: 1 – 2 ml/l neodisher N 
 

Roztwory neodisher LaboClean FLA muszą być całkowicie spłukane (zalecana woda 
zdemineralizowana). Nie mieszać z innymi produktami. Przed zmianą produktu należy 
przepłukać wodą system dozujący włącznie z wężami zasysającymi. Należy przestrzegać zaleceń 
producentów myjni. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

Dane techniczne: Gęstość (20°C):   
Wartość pH (w wodzie demi, 20°C):   
Lepkość (koncentrat, 20°C): 
Współczynnik miareczkowania: 
 

1,3 g/cm3 
3 – 4 ml/l: 11,8 – 12,2 
<50 mPas 
0,93 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
<5% związki wybielające na bazie chloru, 5-15% fosforany. 
 

Magazynowanie: Chronić przed słońcem i mrozem. Przechowywać w temperaturach od 0 do 25°C. Przy 
prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji. Data ważności 

produktu podana jest na etykiecie za symbolem . 
 

Rodzaje zagrożeń i środki 
ostrożności: 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie www.drweigert.pl  
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia  w rozumieniu 
dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie 
resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
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