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Suma Super
Απορρυπαντικü πλυντηρßου πιÜτων για ìαλακÜ νερÜ

ΠεριγραφÞ
Το Suma Super L1 είναι ένα συµπυκνωµένο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου
πιάτων ειδικά σχεδιασµένο έτσι ώστε να παρέχει εξαιρετική καθαριστική
απόδοση και αποµάκρυνση των λεκέδων σε µαλακά νερά.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
 Το Suma Super L1 είναι ένα χλωριωµένο, αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό το
οποίο είναι κατάλληλο για χρήση σε µεγάλο εύρος πλυντηρίων πιάτων ενός και
πολλών κάδων. Η σύνθεσή του περιέχει µίγµα καυστικού αλκαλίου και ουσιών
ελέγχου των αποθέσεων για αποτελεσµατική αποµάκρυνση λιπών και
ξεραµένων τροφών σε συνθήκες νερού χαµηλής σκληρότητας και λευκαντικό
χλώριο για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των λεκέδων.

ΠλεονεκτÞìατα
1. Η ισχυρή καθαριστική του δράση αποµακρύνει αµέσως λίπη, άµυλο και
πρωτεΐνες

2. Εµποδίζει το σχηµατισµό αποθέσεων σε αντικείµενα και µέρη µηχανών σε
νερό χαµηλής σκληρότητας

3. Αποµακρύνει αποτελεσµατικά λεκέδες ταννίνης

Οδηγßεò χρÞσηò
Το Suma Super L1 κανονικά τροφοδοτείται µέσω του αυτόµατου εξοπλισµού
διανοµής της Diversey. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε
ενσωµατωµένες δοσοµετρικές αντλίες όπου µπορεί να εφαρµοστεί. Για να
εξασφαλιστούν τέλεια αποτελέσµατα καθαρισµού, σε νερό χαµηλής
σκληρότητας, πρέπει να δοσολογείται σε συγκέντρωση 2 - 4 g / L, ανάλογα µε
τις τοπικές συνθήκες.
Σε συγκέντρωση 2 g/L, το Suma Super L1 εµποδίζει το σχηµατισµό αποθέσεων
σε νερό που περιέχει έως και 65 ppm CaCO3.

Κατά την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε τις αντλίες και τους σωλήνες µεταφοράς του
δοσοµετρικού συστήµατος για να αποφευχθεί πιθανή κρυστάλλωση στους
σωλήνες αυτούς από την ανάµιξη των προϊόντων.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση διαυγές υγρό
Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντος 13.5
Τιµή pH (διαλύµατος 1%) 12.3
Σχετική πυκνότητα (20 oC) 1.23

Τα νούµερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως
προδιαγραφές.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες
θερµοκρασίες και έκθεση στον ήλιο.

Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται
στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.
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Συìβατüτητα προϊüντοò
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες χρήσης, το Suma Super L1 είναι κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα
υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα. Μην το χρησιµοποιείτε όµως σε υλικά ευαίσθητα στα αλκάλια
όπως ο χαλκός, ο µπρούτζος, το αλουµίνιο ή το λάστιχο.
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