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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: Zmywarki do zastawy stołowej i szkła gastronomicznego. 
 
 

Właściwości: neodisher GL jest uniwersalnym środkiem płuczącym do płukania w zmywarkach. Dzięki 
dobrym właściwościom nawilżającym wychodzące ze zmywarki przedmioty są suche, 
pozbawione zacieków wodnych, lśniące i bez niepożądanych zapachów; piwo w kuflach 
zachowuje pianę; szampan w kieliszkach produkuje bąbelki, a wino w kieliszkach nie traci 
swojego bukietu zapachowego. 
 

W pubach oferujących piwo, zaleca się płukanie szklanek zimną wodą bez dodatku środka 
płuczącego z uwagi na brak możliwości zachowania wymaganego czasu chłodzenia. 
 

Środek może pracować z wodą o każdej twardości. Należy jednak zaznaczyć, że końcowy 
efekt mycia i płukania zależy w dużej mierze od jakości wody. Zaleca się użycie odpowied-
nich systemów uzdatniania wody polecanych przez producentów zmywarek. Na pozytywne 
efekty płukania umytej zastawy mają także wpływ kształt i jakość szkła oraz kształt 
koszyków do szkła zmywarek. 
 
 

Dozowanie: Zmywarki zastawy gastronomicznej i szklanej: 0,2 – 0,5 ml/l dodawany do ostatniej wody 
płuczącej poprzez odpowiedni system dozujący. 
Do mycia i płukania szkła gastronomicznego zaleca się użycie wody zdemineralizowanej. 
 

Nie mieszać z innymi produktami. 
 
 

Dane techniczne: Gęstość (20°C):   
Wartość pH (20°C koncentrat): 
Lepkość (koncentrat, 20°C):                           
 
                     

1,0 g/cm3  
0,2 – 0,5 ml/l: 4,6 – 3,8             
<10 mPas 
  

Składniki: Składniki według Rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: 
5 – 15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne,  
środki konserwujące (metylochloroisotiazolinon, metylisotiazolinon) 
 
 

Klasyfikacja: Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 
 

Magazynowanie: Chronić przed mrozem. 
Okres trwałości 3 lata 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 nie jest klasyfikowany 

jako niebezpieczny.  
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