
 

neomoscan® RD  
Alkaliczny produkt myjąco-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 RD jest alkalicznym, płynnym środkiem myjącym z właściwościami dezynfekcyjnymi. 
 

Zastosowanie: neomoscan RD przeznaczony jest do użycia we wszystkich metodach ręcznego i automatycz-
nego mycia i dezynfekcji. Zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym, tam gdzie 
zachodzi potrzeba szybkiego, efektywnego i łącznego procesu mycia i dezynfekcji. 
 

neomoscan RD może być użyty jako środek myjąco-dezynfekcyjny w całym przemyśle spożyw-
czym do czyszczenia zbiorników, pojemników, zewnętrznych systemów rurowych, systemów 
transportowych, napełniających, urządzeń. 
neomoscan RD szczególnie polecany jest dla przetwórstwa mleka do mycia i dezynfekcji cystern, 
zbiorników, pojemników, maselnic, linii serowych, systemów pakujących.  
W piwowarstwie sprawdza się w myciu i dezynfekcji beczek piwnych, zbiorników transporto-
wych, leżakowych, systemów rur, instalacji magazynowych, przewodów piwnych, skrzynek  
i pojemników oraz do procedur higieny ogólnej. 
 

Zalecane roztwory robocze nie niszczą powierzchni ze stali nierdzewnej, normalnej stali, żelaza, 
aluminium, miedzi, mosiądzu, emalii, tworzyw sztucznych, gumy i cyny.  
 

Produkt wyłącznie do zastosowań przemysłowych. 
 

Dozowanie: Zalecane stężenia wynoszą  0,5 – 2,0% (wagowo) w temp. 40 – 85°C.  
 

Po użyciu neomoscan RD należy wykonać płukanie wodą zdatną do picia.  
 

Nie mieszać koncentratu z innymi produktami. 
 

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

Układ dozowania należy płukać wodą przed zmianą produktu. 

 

Określenie stężenia: Do 10 ml roztworu dodać 2 krople 3% nadtlenku wodoru, wymieszać, dodać 1-2 krople 
fenoloftaleiny, miareczkować 0,1N HCl do zmiany koloru z czerwonego na bezbarwny. 
 

Ilość 0,1N HCl x 0,412 = % stężenie (wagowe) neomoscan RD 
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta żółto-zielona ciecz 
Gęstość (20°C): ok. 1,27 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. 12  
Zawartość aktywnego chloru w 1% roztworu:    200 – 220 mg/l 
 

Składniki: Składniki według Rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: 
< 5% fosforany; składnik dezynfekcyjny w 100 g: 5,0 g chloran(I) sodu.  
 

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

Uwagi ostrzegawcze  
dot. koncentratu: 

Zgodnie z Dyrektywą o substancjach i preparatach chemicznych 1999/45/EC dla 
koncentratu: produkt żrący. Produkt niebezpieczny dla środowiska. Zawiera: metakrzemian 
disodowy, wodorotlenek potasu, podchloryn sodu (1-5% aktywnego chloru). W kontakcie  
z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 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. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad 
niebezpieczny. Dalsze informacje o produkcie znajdują się w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie www.drweigert.pl / zakładka „Pliki”. 
 

1.2010 / 22.07.2001 UWAGA: dotyczy środka wyprodukowanego po 01.07.2010r. 
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