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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. 

Obszary zastosowania: Maszynowe mycie szkła i wyposażenia laboratoryjnego w laboratoriach przemysłowych,
gospodarki żywnościowej oraz przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, przetwórstwa

olei mineralnych oraz innych rodzajach laboratoriów. 
 

 

Właściwości: neodisher LaboClean LA jest alkalicznym proszkiem o wysokim działaniu dyspergującym  

i emulgującym. Usuwa tłuszcze, oleje, żywicę, parafinę i barwniki organiczne.

W temperaturach powyżej 30°C działa odpieniająco.  
 

neodisher LaboClean LA nie niszczy przedmiotów ze stali nierdzewnej i metali szlachetnych.

Nie nadaje się do aluminium, anodowanego aluminium i stopów metali lekkich. Szkło

borowo-krzemowe jest odporne na działanie produktu, szkło sodowe może po pewnym

czasie zmętnieć. 
 

neodisher LaboClean LA  może być użyty z wodą o każdej twardości. 
 
 

Użycie i dozowanie: W specjalnych myjniach: 2 – 5 g/l 
    

Uwagi:Uwagi:Uwagi:Uwagi:    

do usuwania żywicy, tłuszczy, olejów, parafin i ich preparatów: 

mycie:              neodisher LaboClean LA 2 – 5 g/l w temp. 60 – 95°C 

neutralizacja: neodisher N 2 ml/l  
W przypadku żywicy i innych trwałych zabrudzeń należy przeprowadzić wstępne czyszczenie

środkiem neodisher LM 3. 
  

do usuwania olejów, tłuszczy, maści i kremów: 

mycie:              neodisher LaboClean LA 2 – 5 g/l w temp. do 95°C 

neutralizacja: neodisher N 2 ml/l 

dla wzmocnienia działania emulgującego można dodać neodisher EM, w przypadku
pienienia roztworu myjącego w zimnej wodzie, należy dodać neodisher Entschäumer S 
 

do usuwania farb, barwników: 

mycie:              neodisher LaboClean LA 3 g/l w temp. do 95°C 

neutralizacja: neodisher N 2 ml/l 
  

Roztwory neodisher LaboClean LA muszą być całkowicie spłukane. Nie mieszać z innymi

produktami.  
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

 

Dane techniczne: Gęstość nasypowa:   

Wartość pH (w wodzie demi, 20°C):   

Współczynnik miareczkowania: 
 
 

1075 – 1125 g/l 

2 – 5 g/l: 12,0– 12,8 

0,17 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  

<5% polikarboksylany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 15 – 30% fosforany. 
 

 

Magazynowanie: Magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Produkt może ulec zbryleniu pod

wpływem wilgoci. 

Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem . 
 

 

Rodzaje zagrożeń i zasady 

prawidłowego postępowania: 

 

 

 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie

charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl 

 
Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia  w rozumieniu

dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego. 

 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu.

Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
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