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 neodisher brilliant tabs 

tablety pro použití v myčkách nádobí, bez aktivního chloru, s vůní 
citronu 

Hlavní oblasti použití: Pro čištění skla a nádobí v domácnostních myčkách a jednokomorových myčkách. 
 
Charakteristika: neodisher

® 
brilliant tabs jsou enzymatické, mírně alkalické tablety s dobrou čisticí schopností s vůní citronu. 

Všechny druhy zbytků jídla jsou bez námahy odstraněny, nesmějí však být příliš připálené a zaschlé.        
Tablety neodisher

® 
brilliant tabs se vyznačují znamenitou šetrností vůči nádobí a dodávají mu zářivý lesk.   

 
neodisher

® 
brilliant tabs může být používán pro všechny typy nádobí, sklenice, hliník, slitiny hliníku a hotelové 

stříbro. Eloxované materiály musí být nejdříve odzkoušeny.  
 
neodisher

® 
brilliant tabs může být používán až do tvrdosti vody 14°d. Pokud se v myčce začne usazovat vodní 

kámen, je nutné myčku odvápnit přípravkem neodisher
® 

special plus a zvýšit dávkování mycího přípravku. 
Jestliže je tvrdost vody vyšší než 3 °d, doporučujeme použití změkčovače, aby se zabránilo tvorbě vodního 
kamene a zvyšování spotřeby přípravku.  
 
Za určitých okolností je pro těžce odstranitelné zbytky možné použít intenzivní mycí přípravek neodisher

® 
80. 

Pro odstranění zaschlých zbytků po kávě a čaji doporučujeme použít neodisher
® 

brilliant clean.   
 
Použití a dávkování: Domácnostní myčky: 
 1 tableta na cyklus, vložte tabletu do dávkovacího zařízení 
 
 Jednokomorové myčky bez výměny vody: 
 1-2 tablety do mycího tanku, Po 5 mycích cyklech vložte další tabletu.  

 
Před vložením odstraňte folii z tablety. 
Následně musí být roztok neodisher

®
 brilliant tabs plně odstraněn účinným oplachem.  

Nesměšujte s jinými přípravky. 
 Pouze pro profesionální použití. 
 
Technické údaje: Hmotnost tablety: 20 g

 

  Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 4 g/l: cca 10,6 
   

Složení:  5 % fosfonátů, neionogenních tenzidů, polykarboxylatů 
 5-15 % bělící složky na bázi kyslíku (perkarbonát),  
 > 30 % fosfáty 
  Další složky: enzymy, parfemace 
   
Pokyny ke skladování:  Uchovávejte v chladu a suchu. Nevystavujte slunečnímu záření. Skladujte v rozmezí teplot 0 – 25°C. 
 
Upozornění na nebezpečí   
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku. 
 
Bezpečnostní opatření: Xi – dráždivý 

  

 

 

R 41:   Nebezpečí vážného poškození očí. 
 
S   2:  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 26:  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 46:  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 


