
D2 conc

Suma Multi-conc
ΥπερσυìπυκνωìÝνο καθαριστικü γενικÞò χρÞσηò

ΠεριγραφÞ
Το Suma Multi conc D2 conc είναι υπερσυµπυκνωµένο απορρυπαντικό για τον
καθαρισµό σκληρών επιφανειών σε εγκαταστάσεις τροφίµων,
συµπεριλαµβανοµένων δαπέδων, τοίχων, πορτών, ταβανιών και γενικού
εξοπλισµού.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Το Suma Multi conc D2 conc είναι υπερσυµπυκνωµένο απορρυπαντικό γενικής
χρήσης κατάλληλο για το χειρωνακτικό καθαρισµό όλων των επιφανειών της
κουζίνας. Αποτελεί ιδανικό συνδυασµό ανιονικών και µη ιονικών
επιφανειοδραστικών ουσιών και αλκαλίων, τα οποία το καθιστούν
αποτελεσµατικό στην αποµάκρυνση λίπους και ξεραµένων υπολειµµάτων
τροφίµων. Οι δεσµευτές σκληρότητας που περιέχει στη σύνθεσή του το
καθιστούν κατάλληλο για όλες τις συνθήκες νερού και συµβάλλουν στην
καθαριστική του επίδοση.

Για δοσολογία ακριβείας το Suma Multi conc D2 conc πρέπει να δοσολογείται
είτε µέσω του Divermite dispenser της Diversey ΰ_

ΠλεονεκτÞìατα

• Μειώνει τα απόβλητα, απαιτεί µικρότερη χωρητικότητα κατά την
αποθήκευση και προσφέρει ασύγκριτη οικονοµία στη χρήση χάρη στην
υπερσυµπυκνωµένη σύνθεσή του

• ∆ιαλύει τα λίπη και τις ξεραµένες τροφές
• Αποτελεσµατικό σε όλες τις συνθήκες νερού
• Γενικής χρήσης, κατάλληλο για χρήση στις περισσότερες επιφάνειες, εκτός
από το γυαλισµένο αλουµίνιο

• Η βολική και ελεγχόµενη δοσολογία µέσω του Divermite της Diversey, του
συστήµατος Refill ή µέσω του συστήµατος QFM, εξοικονοµεί χρήµατα
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Οδηγßεò χρÞσηò
Χρησιµοποιείτε το Suma Multi conc D2 conc µόνο µε κατάλληλο δοσοµετρικό σύστηµα.

Divermite S dispenser:
• Για να προσθέσετε µετρηµένη δόση σε φιάλη 750 ml για ψεκασµό-σκούπισµα (1 δόση (5 ml) σε 750 ml)
• ∆ιάλυση σε κουβά (2 δόσεις (10 ml) σε 8 λίτρα) για χειρωνακτικό καθαρισµό τραπεζιών, δαπέδων/τοίχων,
εξοπλισµού κ.τ.λ. µε πανί, βούρτσα ή σύστηµα σφουγγαρίσµατος

∆οσολογητής Refill:
Τοποθετήστε το επαναγεµιζόµενο δοχείο στη συσκευή στήριξης και αφήστε να γεµίσει. Αποµακρύνετε όταν έχει
ολοκληρωθεί το αυτόµατο γέµισµα και βιδώστε το δοσοµετρικό καπάκι ή τη σκανδάλη ψεκασµού στο δοχείο.
QFM:
Τοποθετήστε το επαναγεµιζόµενο δοχείο στη συσκευή στήριξης και αφήστε να γεµίσει. Αποµακρύνετε όταν έχει
ολοκληρωθεί το αυτόµατο γέµισµα και βιδώστε το δοσοµετρικό καπάκι ή τη σκανδάλη ψεκασµού στο δοχείο.

Καθαρισµός µε ψεκασµό:
1. Ψεκάστε την επιφάνεια µε το διάλυµα και καθαρίστε µε υγρό πανί
2. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα µε καθαρό νερό

και αφήστε τις να στεγνώσουν

Γενική µέθοδος καθαρισµού:
1. Εφαρµόστε το διάλυµα στην επιφάνεια ή τον εξοπλισµό µε φιάλη ψεκασµού,

πανί ή βούρτσα
2. Τρίψτε για να αποµακρύνετε επίµονες αποθέσεις
3. Ξεπλύνετε καλά µε καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν

Καθαρισµός δαπέδων:
1. Εφαρµόστε το διάλυµα µε σφουγγαρίστρα
2. Αποµακρύνετε τη βρωµιά µε τη σφουγγαρίστρα
3. Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν

Για ισχυρά λερωµένα αντικείµενα, µπορεί να απαιτείται µεγαλύτερη συγκέντρωση.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση διαυγές, µπλε υγρό
Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντος 11.4 + 0.4
Σχετική πυκνότητα (20°C) 1.05

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων
Ασφαλείας.

∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες.

Συìβατüτητα προϊüντοò
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες χρήσης, το Suma Multi conc D2 conc είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα
τα υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα. Μην το χρησιµοποιείτε σε γυαλισµένο αλουµίνιο.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια
βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδοµένα
που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα
παρέχονται σε αυτές κατόπιν άµεσου αιτήµατός τους ή κατόπιν αιτήµατος στον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.

ΚαταχωρÞσειò



Suma Multi-conc

Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΧειìÜρραò 5,

151 25 Μαροýσι,

Τηλ. 210 6385900

www.diversey.gr

P00460GRGR-07  © Copyright 2011 Diversey 3

Aριθµός Καταχώρησης Γ.Χ.Κ.: 6329/1/2008

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7512093 4x1.5L Φιάλη 1.5L για σύστηµα Divermite
7511487 10L Safepack


