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Środek pielęgnacyjny do stali 
nierdzewnej

Płynny koncentrat gotowy do użycia

Zastosowanie:

• Do użycia na powierzchnie ze stali nierdzewnej.

• Łatwo i skutecznie usuwa odciski palców, smugi 
i plamy.

• Powierzchnie ze stali nierdzewnej stają się czyste 
i błyszczące.

• Pozwala uniknąć powtórnemu osadzaniu się 
zabrudzeniom.

• Odpowiedni także do pielęgnacji zamków, zawia-
sów i przegubów. 

Właściwości:

• Pewna pielęgnacja. 

• Odpowiedni do użycia w obszarze przetwórstwa 
żywności. Na bazie bardzo czystego oleju mine-
ralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu 
żywieniowego i farmaceutycznego.

• Bardzo ekonomiczny.

Dozowanie:

Stosować nierozcieńczony neoblank na czystą i suchą 
powierzchnię. Unikać przedwakowania. Namoczyć 
suchą niestrzępiącą się ścierkę i równomiernie 
rozprowadzić go wzdłuż szlifów powierzchni. 
Ochronna warstwa neoblank zostanie usunięta pod-
czas mycia np. za pomocą środków myjących caraform 
universal czy caraform active.

Nałożyć oszczędnie na zawiasy i przeguby, 
a następnie poruszać nimi.

Ogólne uwagi dot. użycia:

• Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania
produktu dostępne są odpowiednie środki techni-
czne typu rozpryskiwacze (nr 950002) lub pompki.

• Nie mieszać z innymi produktami.

Dane techniczne:

Składniki:

Składniki według rozporządzenia nr 648/2004/WE 
dot. detergentów: <5% niejonowe środki powierz-
chniowo czynne, >30 % węglowodory alifatyczne 
(bardzo czysty olej mineralny zgodny z wymaganiami 
przemysłu żywieniowego i farmaceutycznego).

Magazynowanie:

Magazynować w temp. 10° – 30°C. Magazynowanie 
w temp. poniżej 10°C może spowodować przemijające 
zmętnienie nie mające wpływu na właściwości 
produktu. Okres trwałości 4 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.

neoblank®

Lepkość: < 100 mPas (koncentrat, 20°C)

Gęstość: 0,8 g/cm3
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Rodzaj zagrożenia i zasady prawidłowego 
postępowania:

neoblank nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 
według Dyrektywy dot. klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania 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

Beczka 180 kg

Kanister 5 l

Butelka 12 x 0,75 l


