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neodisher 82 

práškový intenzivní čisticí prostředek pro použití v myčkách nádobí, 
bez chlóru 

Hlavní oblasti použití: Použití v myčkách nádobí v gastronomických provozech, hotelech, domovech důchodců, kavárnách, 
provozovnách rychlého občerstvení, kuchyňkách na odděleních v nemocnicích apod. 

 
Charakteristika: neodisher

®
 82 je práškový alkalický čisticí prostředek s intenzivním čisticím účinkem. Je vhodný pro 

odstraňování všech druhů jídel, velmi dobře působí také na jejich připečené a těžko odstranitelné zbytky.  
 
Přípravek je šetrný vůči dekorovanému porcelánu, oceli a běžným plastům. Nehodí se pro mytí hliníkového, 
eloxovaného a legovaného nádobí.  

 
Použití a dávkování: Přípravek může být použit při jakékoliv tvrdosti vody. V následující tabulce je uvedeno doporučené dávkování 

v závislosti na tvrdosti použité vody: 
 
  

Tvrdost vody Dávkování při 55 – 65 °C 

  

0 – 7°dH 2 g/l 

7 – 14° dH 2 – 3 g/l 

14 – 21°dH 3 g/l 

více než 21°dH 3 – 4 g/l 

 
 

U myček nádobí s výměnou vody používejte dávkovač práškového přípravku umístěný ve dveřích myčky. 
U myček nádobí bez výměny vody je nutné před začátkem mytí nadávkovat přípravek do horké mycí lázně. 
Dávkuje se 150 g přípravku neodisher

®
 82 (1 odměrka) do 50 l mycí lázně. Vždy po 5 - 10 mycích cyklech je 

třeba dodávkovat 75 g přípravku (1/2 odměrky). 
 
Následně musí být roztok neodisher

®
 82 plně odstraněn účinným oplachem. 

 
 
 Pro předmáčení nebo předmytí je možné použít pouze nepěnivé přípravky, jako je např. neodisher

®
 TV nebo 

neodisher
®
 TV flüssig. 

 
 Nesměšujte s jinými přípravky. 
 
Technické údaje: Specifická hmotnost: 1,150 – 1,200 g/l

 

 Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 4 g/l: 12,0 - 12,3 
 
Složení: 5 – 15 % uhličitan sodný, peroxohydrát 
  <5% alifatických uhlovodíků (DAB) 

15 – 30 % fosfátů 
   
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte obal těsně uzavřený! Výrobek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba použitelnosti  

2 roky od data výroby. 
 
Upozornění na nebezpečí   
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku. 
 
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý! 
 

Obsahuje: Hydroxid sodný > 5 %. 
 

R 35:  Způsobuje těžké poleptání. 
 
S 22:  Nevdechujte prach. 
S 26:  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
S 28:  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
S 37/39:  Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
S 45:  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li 

 možno, ukažte toto označení). 
 

 

 

 

 


