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Środek czyszczący do szkła 
oraz wszystkich błyszczących 
powierzchni

Płynny koncentrat gotowy do użycia

Zastosowanie:

• Do szkła i powierzchni błyszczących we wszystkich 
obszarach przetwórstwa żywności takich jak zakłady 
zbiorowego żywienia, zakłady przetwórstwa mięsa 
czy piekarnie. 

• Skutecznie i bez zacieków usuwa zabrudzenia typu 
odciski palców, zacieki wodne oraz resztki owadów.

• Odpowiedni dla szkła, szyb, ram, luster, porcelany, 
ceramiki, płytek, lakierowanych powierzchni oraz 
tworzyw sztucznych.

Właściwości:

• Szybkie i silne działanie czyszczące.

• Czystość bez zacieków.

• Bardzo łagodny dla materiałów.

Użycie i dozowanie:

Nałożyć nierozcieńczony neodisher shine na powie-
rzchnie, następnie przetrzeć powierzchnie suchą, 
niestrzępiącą się ścierką.

Ogólne uwagi dot. użycia:

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych!

• Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania
produktu dostępne są odpowiednie środki tech-
niczne typu spryskiwacze.

• Nie mieszać z innymi produktami.

Dane techniczne:

Składniki:

Składniki według rozporządzenia nr 648/2004/WE 
dot. detergentów: <5% anionowe środki powierzchnio-
wo czynne.

Magazynowanie:

Magazynować w temp. 0° – 30°C. W trakcie magazy-
nowania może wystąpić zmiana koloru produktu nie 
mająca wpływu na jego właściwości. 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.

neodisher® shine

Wartość pH: ok. 10 (koncentrat, 20°C)

Lepkość: <10 mPas (koncentrat, 20°C)

Gęstość: 1,0 g/cm3

Temp. zapłonu: 40°C według normy DIN EN 22719
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Rodzaj zagrożenia i zasady prawidłowego 
postępowania: 

neodisher shine nie jest klasyfikowany jako niebezpie-
czny według Dyrektywy dot. klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania preparatów niebezpiecznych 1999/45/
EC dla koncentratu.

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, 
nie stanowi on zagrożenia.

Puste opakowanie należy usuwać opróżnione i zam- 
knięte. Resztki produktu usuwać według zaleceń 
zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Dalsze informacje zawarte są w karcie charakterystyki 
produktu znajdującej się na stronie www.drweigert.pl 
zakładka Pliki.

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.
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Opakowania Ilość

Butelka 12 x 0,75 l


