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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: Do dezynfekcji umytych urządzeń, pojemników, zbiorników, układów rurowych, 
wymienników ciepła oraz systemów magazynowania i napełniania w metodzie obiegowej 
oraz CIP. 
Do dezynfekcji umytych dojarek i chłodziarek do mleka oraz do dezynfekcji pośredniej 
urządzeń mleczarskich w metodzie zanurzeniowej, spryskiwania oraz w automatycznych 
systemach płukania. Do dezynfekcji szczotek w automatycznych dojarkach w przemyśle 
mleczarskim. 
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

 

Właściwości: neoseptal PE 15 jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekcyjnym na bazie kwasu 
nadoctowego o następujących właściwościach: 

• Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze zgodnie z normami EN 1276 i EN 1650.  
• Działanie sporobójcze zgodnie z normą EN 14347 
• Szybkie i kompleksowe działanie bez wytwarzania piany 
• Szczególnie odpowiedni do dezynfekcji pośredniej urządzeń mleczarskich, zgodnie 

z normami EN 1276 oraz EN 13697 
• Odpowiedni do ekologicznej produkcji mleka 
• Odpowiedni do powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium, ocynowanego żelaza 

oraz kwasoodpornych tworzyw sztucznych w stężeniu do 1,0% (obj.) 
• Nieodpowiedni dla miedzi, mosiądzu, innych stopów metali kolorowych oraz 

galwanizowanego żelaza 
• Przed stosowaniem neoseptal PE 15 na wykładziny z tworzyw sztucznych 

w zbiornikach przemysłu napojowego prosimy o kontakt z naszą firmą w celu 
sprawdzenia kompatybilności materiałowej. 

 
 

Użycie i dozowanie: MikroorganizmyMikroorganizmyMikroorganizmyMikroorganizmy    StStStStężężężężenieenieenieenie    Czas kontaktuCzas kontaktuCzas kontaktuCzas kontaktu    Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura     
DziaDziaDziaDziałłłłanie bakteriobójcze wedanie bakteriobójcze wedanie bakteriobójcze wedanie bakteriobójcze wedłłłług EN 1276:ug EN 1276:ug EN 1276:ug EN 1276:    
Pseudomonas aeruginosa  

 
0,55 g/l (0,05% obj.) 
 

 
 
5 min. 

 
 
20°C 

Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 
Enterococcus faecium 
DziaDziaDziaDziałłłłanie grzybobójcze wedanie grzybobójcze wedanie grzybobójcze wedanie grzybobójcze wedłłłług EN 1650:ug EN 1650:ug EN 1650:ug EN 1650:    
Aspergillus brasiliensis 11,0 g/l (1,0% obj.) 15 min. 20°C

11,0 g/l (1,0 % obj.) 45 min. 10°C
Candida albicans 5,5 g/l (0,5% obj.) 5 min. 10°C

DziaDziaDziaDziałłłłanie sporobójcze wedanie sporobójcze wedanie sporobójcze wedanie sporobójcze wedłłłług EN 14347:ug EN 14347:ug EN 14347:ug EN 14347:    
Bacillus subtilis 5,5 g/l (0,5% obj.) 15 min. 20°C 

 

Dezynfekcja poDezynfekcja poDezynfekcja poDezynfekcja pośśśśrednia urzrednia urzrednia urzrednia urząąąądzedzedzedzeńńńń mleczarskich: mleczarskich: mleczarskich: mleczarskich:    
 

MikroorganizmyMikroorganizmyMikroorganizmyMikroorganizmy    StStStStężężężężenieenieenieenie    Czas kontaktuCzas kontaktuCzas kontaktuCzas kontaktu    Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura     
DziaDziaDziaDziałłłłanie bakteriobójcze wedanie bakteriobójcze wedanie bakteriobójcze wedanie bakteriobójcze wedłłłług EN 1276 i EN 13697:ug EN 1276 i EN 13697:ug EN 1276 i EN 13697:ug EN 1276 i EN 13697:    
Pseudomonas  aeruginosa  

11,0 g/l (1,0% obj.) 
 

 
30s 

 
20°C Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 
Enterococcus hirae 

 
Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest 
spłukanie wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji. 
Dozować jedynie z oryginalnych opakowań. 
Nie stosować w formie nierozcieńczonej. 
Nie stosować na substancje organiczne (np. oleje, tłuszcz, gumę, papier, ogólne 
zabrudzenia), powierzchnie zardzewiałe i skorodowane. 
Przed zmianą produktu należy wypłukać wodą układ dozowania. 
Należy przestrzegać zaleceń producentów dojarek i chłodziarek do mleka.  
 

Nie mieszać z innymi produktami. 
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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. 

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic® dla bezpiecznego 
i ekonomicznego dozowania środka. 
 

Środek dezynfekcyjny należy stosować w bezpieczny sposób. Przed użyciem należy zawsze 
zapoznać się z etykietą i ulotką produktu. 
 
 

Raporty / opinie: Skuteczność dezynfekcyjna została potwierdzona odpowiednimi badaniami. Raporty 
z badań dostępne są na życzenie. 
 
 

Określenie stężenia: Na życzenie dostępny jest opis specjalnej metody określenia stężenia produktu. 
 
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz 
Gęstość (20°C): ok. 1,12 g/cm3  
Wartość pH (1% w wodzie demi, 20°C ): ok. 2,6 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów: 
Substancja czynna w 100 g: 15,0 g kwas nadoctowy. 
 
 

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturach od -20 do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem
słońca. Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji.
Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem . 
 
 

Rodzaje zagrożeń i zasady 
prawidłowego postępowania: 

Zalecamy zapoznanie się z „Informacją dot. bezpiecznego użycia kwasu nadoctowego” 
dostępną na stronie www.drweigert.pl / zakładka Pliki / karty charakterystyki.  
 
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. 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie 
charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl 
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