
D3 conc

Suma Multi-conc
Υπερσυµπυκνωµένο καθαριστικό γενικής χρήσης

ΠεριγραφÞ
Το Suma Multi-conc D3 είναι ένα υπερσυµπυκνωµένο απορρυπαντικό για τον
καθαρισµό σκληρών επιφανειών σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων, όπως
δάπεδα, τοίχους, πόρτες, ταβάνια και γενικό εξοπλισµό.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Το Suma Multi-conc D3 είναι ένα υπερσυµπυκνωµένο απορρυπαντικό γενικής
χρήσης κατάλληλο για το χειρωνακτικό καθαρισµό όλων των επιφανειών της
κουζίνας. Αποτελεί ιδανικό συνδυασµό ανιονικών και µη ιονικών τασιενεργών
και αλκαλίων, τα οποία το καθιστούν αποτελεσµατικό στην αποµάκρυνση
λίπους και ξηρών υπολειµµάτων τροφίµων. Οι δεσµευτές σκληρότητας που
περιέχει στη σύνθεσή του το καθιστούν κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες
νερού και συµβάλλουν στην καθαριστική του απόδοση.

Για ακρίβεια στη δοσοµέτρηση το Suma Multi-conc D3 πρέπει να δοσολογείται µέσω του dispenser
του Diverflow with Surelink της Diversey.

ΠλεονεκτÞìατα
Μειώνει τα απορρίµµατα και το χώρο αποθήκευσης και παρέχει οικονοµία στη
χρήση χάρη στην υπερσυµπυκνωµένη του σύνθεση.
∆ιαλύει τα λίπη και τις ξεραµένες τροφές
Αποτελεσµατικό σε όλες τις συνθήκες νερού
Γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες εκτός από το γυαλισµένο
αλουµίνιο.
Η εύκολη και ελεγχόµενη δοσολόγηση µέσω του dispenser του Diverflow with
Surelink, εξοικονοµεί χρήµατα

Οδηγßεò χρÞσηò
Το Suma Multi-conc D3 περιέχεται σε εύκαµπτες πλαστικές αµπούλες των
1,5L, φιλικές προς το περιβάλλον και σχεδιάστηκαν για το σύστηµα Diverflow
with Surelink της Diversey

Συνιστώµενη δοσολογία:

- Diverflow with Surelink dispenser:
Γέµιση φιάλης: µε χαµηλή ροή
Συµπύκνωση: 0.7 � 1.5%

Γέµιση κουβά: µε υψηλή ροή
Συµπύκνωση: 0.25 � 0.5%
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Οδηγίες καθαρισµού

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

και αφήστε να στεγνώσουν

Μέθοδος γενικού καθαρισµού:
1. Εφαρµόστε το διάλυµα στην επιφάνεια ή τον εξοπλισµό, µε ψεκαστήρα, πανί

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

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

Για πολύ λερωµένα αντικείµενα, µπορεί να χρειάζεται µεγαλύτερη συγκέντρωση

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση ∆ιαυγές κίτρινο υγρό
pH αδιάλυτο 10.6-11.4
Σχετική πυκνότητα (20 oC) 1.05

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

Να φυλάσσεται στους αρχικούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

Συìβατüτητα προϊüντοò
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες χρήσης, το Suma Multi-conc D3 είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα
υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα. Μη το χρησιµοποιείτε σε γυαλισµένο αλουµίνιο..

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται 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
Αρ.κατ. Γ.Χ.Κ.: 16142/0/2012

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7518589 4Χ1,5L Diverflow


