
  NERTA ALKALI-NET 200 

          

NERTA ALKALI-NET 200 is een krachtige alkalische reiniger met een zeer breed toepassingsgebied. 

NERTA ALKALI-NET 200 kan overal gebruikt worden in de voedingssector waar eiwitten, plantaardi-

ge oliën en/of vetten moeten verwijderd worden. 

NERTA ALKALI-NET 200 zal, samen met warm water, de aanwezige vetten verzepen zodat verstop-

ping van de afloopbuizen uitgesloten is. 

NERTA ALKALI-NET 200 is het ideale middel bij de onderdompelingsmethode. Afhankelijk van de 

graad van bevuiling, ligt de dosering tussen de 1 à 5 %. Warm water geniet de voorkeur. 

NERTA ALKALI-NET 200 bevat een hoge concentratie natriumhypochloriet, wat niet alleen garant 

staat voor een goede reiniging, maar ook een perfect ontsmettende werking geeft. 

NERTA ALKALI-NET 200 bevat enkele Kaliumhydroxide waardoor een betere verwijdering van bloed 

en vet gebeurd. Is hierbij ook zachter naar metalen. 

 

FYSICO – CHEMISCHE SPECIFICATIES 

Productcode   ENT-030811 

Kleur    Licht geel 

pH    13 ± 1 

Dichtheid   1,17 kg/L ± 1% 

 

RICHTDOSERING 

NERTA ALKALI-NET 200 is sterk schuimend en wordt bij voorkeur met schuimsystemen gebruikt. 

Daardoor bekomt u een langere inwerktijd op verticale oppervlakken en wordt het vet en vuil los-

geweekt. De dosering is 1 - 5 % (raadpleeg onze technische dienst). 

 

 

Belangrijk: NERTA ALKALI-NET 200 kan zonder problemen op inox en alkalisch bestendige opper-

vlakken gebruikt worden. Voor het gebruik op zachte metalen zoals aluminium en andere zachte me-

taalsoorten en gelakte oppervlakken moet de concentratie aanpast worden. Nooit laten opdrogen. 

 

NERTA ALKALI-NET 200 is een chloorhoudend product waarvan de stabiliteit afhankelijk is van de 

bewaaromstandigheden. Algemeen wordt aangenomen dat NERTA ALKALI-NET 200 ongeveer 12 

maanden stabiel blijft.  

 

MILIEU INFORMATIE 

De oppervlakte-actieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreek-

baarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. 

 

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG 

De volledige veiligheidsinstructies van het product worden beschreven in het veiligheidsinformatie-

blad. 

Specifiek professionele gebruikers / specialisten. 

 

Het product in originele en gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme tempera-

turen. 

 

VERKRIJGBARE VERPAKKINGEN 

5 L (4 x 5 L) = 5,85 K / 25 L = 29,25 K 


