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Alkaliczny produkt czyszcząco-dezynfekcyjny do przemysłu spożywczego -  
płynny koncentrat 
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Powyższa informacja, która jest odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa,  
ale nie pociąga za sobą obietnicy jakościowej oraz innych właściwości. 

 

Właściwości: neomoscan TE-S jest płynnym, alkalicznym łączonym środkiem czyszcząco-dezynfekcyjnym 
z określoną formułą pienienia.  
 

Zastosowanie: neomoscan TE-S przeznaczony jest do użycia w wysokociśnieniowych i pianowych urządzeniach 
przeznaczonych do higieny we wszystkich zakresach przetwórstwa żywności. Zalecany obszar 
użycia to wysokociśnieniowe i pianowe czyszczenie powierzchni typu podłogi i ściany, 
zewnętrznych części produkcyjnych oraz układów napełniających, pojemników, powierzchni 
roboczych i systemów transportowych.  
neomoscan TE-S może być stosowany na powierzchnie ze stali nierdzewnej, stali normalnej, 
żelaza, miedzi, mosiądzu, emalii, tworzyw sztucznych i gumy. Nie nadaje się do powierzchni 
z aluminium, jego stopów, innych metali lekkich oraz powierzchni galwanizowanych. 
 

Produkt wyłącznie do zastosowań przemysłowych. 
 

Dozowanie: Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze według zaleceń DLG (Niemieckie Towarzystwo 
Rolnicze):                                                                                           11,7 g/l (1% obj.), 20 min., 40°C
Działanie bakteriobójcze według normy EN 1276:                5,9 g/l (0,5% obj.), 15 min., 40°C
Działanie bakteriobójcze według DVG (Niemieckie Towarzystwo Medycyny Weterynaryjnej) 
w warunkach dużego zabrudzenia:                                           46,8 g/l (4% obj.), 30 min., 20°C
Działanie grzybobójcze według DVG (Niemieckie Towarzystwo Medycyny Weterynaryjnej)  
w warunkach dużego zabrudzenia:                               5,9 g/l (0,5% obj.), 30 min., 20°C
 

Przy użyciu naszego systemu weigomatic-piana jego roztwory robocze tworzą stabilną pianę, 
która utrzymuje się nawet na pionowych powierzchniach. Trudno dostępne miejsca przy tym 
sposobie mycia mogą być dzięki temu dokładnie pokrywane. 
Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic® dla 
powtarzalnego, bezpiecznego i ekonomicznego dozowania środka. 
Po użyciu neomoscan TE-S należy wykonać płukanie wodą zdatną do picia.  
Nie mieszać z innymi produktami. 
Układ dozowania należy płukać wodą przed zmianą produktu. 

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

Określenie stężenia: Dostępny jest na życzenie opis specjalnej metody określenia stężenia produktu. 
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta żółto-zielona ciecz 
Gęstość (20°C): 1,17 g/cm3  
Wartość pH (1% w wodzie demi): ok. 12 
Alkaliczność (ilość ml 0,1N HCl do neutralizacji 400 mg koncentratu w obecności 
fenoloftaleiny):                                                          ok. 6 
Zawartość aktywnego chloru w 1% roztworu      ok. 350 ml/l  
 

Składniki: Składniki według Rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: 
< 5% niejonowe związki pow. czynne, fosforany, 5-15% mydło.  
Składnik aktywny w 100 g: 3,8 g chloran(I) sodu 
 

Magazynowanie: Magazynować w temperaturach 0 – 25°C. Chronić przed słońcem. 
Okres trwałości 1rok od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie  
za symbolem . 
 

Rodzaj zagrożenia i zasady 
prawidłowego postępowania: 

Zgodnie z Dyrektywą o substancjach i preparatach chemicznych 1999/45/EC dla 
koncentratu: produkt żrący. Produkt niebezpieczny dla środowiska. Zawiera: wodorotlenek 
potasu, chloran(I) sodu (1-5% aktywnego chloru). Powoduje poważne oparzenia. Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne. 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. Nie mieszać z kwasami. Unikać zrzutów do 
środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 
Dalsze informacje o produkcie znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie 
www.drweigert.pl / zakładka „Pliki”. 
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