
Περιγραφή
Το Suma Multipurpose Cleaner D2.3 είναι ένα υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό 
για όλες τις κύριες εργασίες καθαρισμού της κουζίνας σας, συμπεριλαμβανομένου 
του καθαρισμού των σκληρών επιφανειών σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων όπως 
δάπεδα, τοίχοι, πόρτες, οροφές και γενικό εξοπλισμό, καθαρισμό παραθύρων και το 
πλύσιμο των πιάτων στο χέρι.

Βασικές ιδιότητες
Το Suma Multipurpose Cleaner D2.3 είναι ένα υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό 
για όλες τις χρήσεις, κατάλληλο για τον καθαρισμό στο χέρι όλων των επιφανειών 
της κουζίνας. Πρόκειται για ένα βέλτιστο μείγμα από κατιονικές και ανιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες, οι οποίες το καθιστούν αποτελεσματικό για την 
απομάκρυνση των λιπών και αποξηραμένων τροφίμων. 
Είναι ένα προϊόν που διαμορφώθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να κάνει 4 
διαφορετικές εργασίες στην κουζίνα:
• καθαρισμός πολλαπλών χρήσεων
• καθαρισμός δαπέδων
• πλύσιμο πιάτων στο χέρι
• καθαρισμός γυάλινων επιφανειών

Πλεονεκτήματα
• Διαλύει τα λίπη και τους αποξηραμένους ρύπους
• Εύκολο ξέβγαλμα, δεν αφήνει γραμμές
• Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες νερού
• Ελεγχόμενη δοσολογία μέσω του συστήματος SmartDose
• Μέρος προσφοράς 2 προϊόντων SmartDose για όλες τις κύριες εργασίες καθαρισμού 

της κουζίνας σας
• Παρέχει εξαιρετική οικονομία στη χρήση και μειώνει τον αποθηκευτικό χώρο αφού το 

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 είναι ένα συμπυκνωμένο προϊόν που αντικαθιστά 4 
διαφορετικά προϊόντα

Οδηγίες Χρήσης
Το σύστημα δοσολόγησης SmartDose μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελεγχόμενη 
δοσολογία σε μπουκάλι, κουβά ή νεροχύτη.
Πλήρωση φιάλης για γενικό καθαρισμό τραπεζιών κλπ και των παραθύρων:
1. Γεμίστε το μπουκάλι ψεκασμού με 750 ml νερό
2. Γυρίστε τον κίτρινο ρυθμιστή στη θέση φιάλης; τραβήξτε το ρυθμιστή πάνω, στη 

συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω για να απελευθερωθεί το χημικό. Ανακινήστε 
απαλά την φιάλη πριν τη χρήση

3. Ψεκάστε την επιφάνεια με το διάλυμα και καθαρίστε με νωπό πανί
4. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα με καθαρό νερό και 

αφήστε τις να στεγνώσουν
Πλήρωση φιάλης για καθαρισμό σε δάπεδα, τοίχους, πόρτες, οροφές, εξοπλισμό:
1. Αρχίστε να γεμίζετε τον κουβά ή τον νεροχύτη με νερό
2. Γυρίστε τον κίτρινο ρυθμιστή στη θέση του κουβά; τραβήξτε το ρυθμιστή πάνω, στη 

συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω, ενώ γεμίζετε τον κουβά με 8L νερό
3. Εφαρμόστε το διάλυμα με σφουγγαρίστρα και αφαιρέστε τη βρωμιά
4. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει

D2.3
Suma® Multipurpose Cleaner
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων σε σύστημα 
SmartDose



Πλήρωση νεροχύτη για πλύσιμο πιάτων στο χέρι:
• Αρχίστε να γεμίζετε τον νεροχύτη με νερό
• Γυρίστε τον κίτρινο ρυθμιστή στη θέση νεροχύτη; τραβήξτε το ρυθμιστή πάνω, στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω, 

ενώ γεμίζετε τον νεροχύτη στα 40L
• Εμβαπτίστε τα αντικείμενα που θέλετε να καθαριστούν και πλύνετε με πανί, βούρτσα ή σφουγγάρι
• Ξεπλύνετε καλά και αφήστε να στεγνώσουν

Τεχνικές πληροφορίες
Εμφάνιση:  διαυγές μπλέ υγρό 
pH αδιάλυτο:  7.5 
Σχετική πυκνότητα (20°C):  1.02
Τα παραπάνω δεδομένα είνα ενδεικτικά τυπικής παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται  
ως προδιαγραφές

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος παρέχονται στό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Αποθηκεύστε στο αρχικό δοχείο. Ποτέ μην αποθηκεύετε την συσκευασία ανάποδα. Αποφύγετε ακραίες 
θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης, το Suma Multipurpose Cleaner D2.3 είναι κατάλληλο για χρήση σε 
υλικά που συνήθως συναντώνται στην κουζίνα.

Διαθέσιμες Συσκευασίες
Κωδικός  Συσκευασία
7517318  2 x 1,4 L
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Suma® Multipurpose Cleaner D2.3
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων σε σύστημα SmartDose

Συσκευασία Δοσολογία Ποσότητα έτοιμου προς χρήση 
διαλύματος (λίτρα/συσκ.)

Αριθμός γεμισμάτων

Φιάλη 2x1,4L

Σε % Ανά φιάλη Ανά κιβώτιο Ανά φιάλη 1.4L Ανά κιβώτιο
Φιάλη ψεκασμού 0,5 263 L 525 L 350 700
Κουβάς 0,3 448 L 996 L 56 112
Νεροχύτης 0.062 2240 L 4480 L 56 112


