
neodisher® brilliant tabs 
Mosogatószer tabletta mosogatógépekhez, 
aktívklór mentes, friss citrusillattal 
 
 
 
Fő alkalmazási terület: Poharak, porcelánedényzet és evőeszközök gépi mosogatásához frissvízes és 

tankrendszerű mosogatógépekben. 
 
Tulajdonságok: A neodisher® brilliant tabs enzimtartalmú, enyhén lúgos kémhatású, tablettázott, 

citrusillatú  mosogatószer, amely kiváló tisztítóhatással rendelkezik. Bármely fajta 
ételmaradékot gyorsan és hatékonyan eltávolít, amennyiben azok nincsenek erősen 
odaszáradva, vagy odaégve. A neodisher® brilliant tabs kíméletes a tisztítandó 
eszközök alapanyagához, és ragyogóan fényesre mosogatja azokat. 

 
 A neodisher® brilliant tabs bármilyen porcelán, üveg, alumínium és 

alumíniumötvözet, valamint szállodai ezüst tisztítására alkalmas. Az eloxált 
tárgyakon mosogatás előtt ajánlatos próbát végezni. 

  
 Legfeljebb 14 °d vízkeménységig alkalmazható. Ha a mosogatógépben 

vízkőképződés lép fel, a neodisher BU termékkel kell végezni az vízkőmentesítést, 
és a továbbiakban a tablettából magasabb adagolást kell alkalmazni. 

 3 °d feletti vízkeménység esetén ajánlatos vízlágyító berendezést beépíteni a 
vízkőképződés megelőzésére és a mosogatószer mennyiségének csökkentése 
érdekében. 

 
 A nehezen eltávolítható ételmaradékok esetén ajánlatos a neodisher 80 termék 

használata. Az erősen beszáradt kávé- és teamaradékok eltávolításához a neodisher 
brilliant clean vagy a neodisher TK termékek használata ajánlatos. 

 
Alkalmazás és adagolás: Frissvizes gépekben: 
 1 tabletta mosogatási ciklusonként, a tablettát a mosogatópor adagoló rekeszbe kell 

behelyezni. 
  
 Tankrendszerű, vízcsere nélküli gépekben: 
 1-2 tabletta első feltöltéskor, ehhez a tablettákat a víztartályba kell dobni. 
 Minden 5. mosogatás után 1 újabb tablettát kell utánadagolni. 
 
 Adagolás előtt a tablettákról el kell távolítani a csomagoló fóliát. 
 
 A neodisher® brilliant tabs oldatát vízzel teljesen le kell öblíteni. 
 
 Más termékekkel nem keverhető. 
 Csak ipari felhasználók részére. 
 
Műszaki adatok: Súly tablettánként: 20 g 
 pH-tartomány (teljesen sómentesített vízben, 20 °C) 2-4 g/l: kb. 10,6 
 
Hatóanyagok: Hatóanyagok az EG detergensekről szóló 648/2004 számú rendeletének 

megfelelően: 
 < 5% foszfonátok, nem ionos tenzidek, polikarboxilátok 
 5-15 % oxigénbázisú fehérítő (perkabonát) 
 > 30% foszfátok 
 ezen kívül: enzimek, illatosítók. 
 
Tárolás: Hűvös és száraz helyen tartandó. Közvetlen hőtől és napfénytől védeni kell. 
 0-25 °C hőmérsékleten tartandó. 
 
 
 
1
 A „Verband Gewerbliches Geschirrspülen” (VGG) (Ipari Gépi Mosogatási Szakmai Szövetség) munkacsoportjának ajánlásával. 
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Figyelmeztetések és biztonsági ajánlások: Besorolás és jelzés, a 99/45/EG előírásainak megfelelően, a koncentrátumra 

vonatkoztatva: 
  
 Veszélyesség jelzése Xi – irritáló hatású 
  
 Figyelmeztetések: 
 R  41 - Szembe jutva súlyos szemsérülést okozhat. 
 
 Biztonsági ajánlások: 
 S 2 - Gyermektől elzárva tartandó. 
 S 26 - Ha szembe kerül, vízzel alaposan ki kell öblíteni, majd orvossal kell 
     konzultálni. 
 S 46 - Lenyelés esetén azonnal orvost kell hívni, az orvosnak meg kell mutatni 
     a címkét. 
  
 Rendeltetésszerű használat esetén a termék nem veszélyes az érvényben lévő 
 élelmiszerfeldolgozásra vonatkozó szakmai irányelvek szerint. 
 
 A göngyöleget mindig kiürítve és lezárva kell kidobni. A termék maradékainak 
 eltávolításával kapcsolatban lásd a biztonsági adatlapot. 
 
 További biztonsági és környezetvédelmi információkat talál az EG-Biztonsági 
 adatlapokon. Ezek a www.drweigert.hu honlap „Termékek” menüpont alatt 
elérhetők. 
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