
D4 tab

Suma Tab
Απολυìαντικü σε ìορφÞ ταìπλÝταò

ΠεριγραφÞ
Το Suma Tab D4 tab είναι µια συµπυκνωµένη ταµπλέτα για την απολύµανση
όλων των επιφανειών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έρχονται σε επαφή
µε τρόφιµα, που συναντώνται σε επαγγελµατικούς χώρους τροφίµων όπως
ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering, νοσοκοµεία, βιοµηχανία τροφίµων, κλπ.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Το Suma Tab D4 tab είναι µια συµπυκνωµένη ταµπλέτα σταθεροποιηµένου
χλωρίου που δρά ως απολυµαντικό και είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις
επιφάνειες συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έρχονται σε επαφή µε
τρόφιµα. ∆ιαλύεται εύκολα στο νερό και είναι πολύ δραστικό απολυµαντικό
ενάντια σε ένα ευρύ φάσµα µικροοργανισµών, σε όλες τις συνθήκες νερού.

Το Suma Tab D4 tab περιέχει παράγοντα απελευθέρωσης του χλωρίου, που το
κάνει κατάλληλο για το ξέβγαλµα των λαχανικών, όπως σαλάτες και τοµάτες.

ΠλεονεκτÞìατα
Αποτελεσµατικό σε µεγάλο εύρος µικροοργανισµών, συµβάλλοντας στη
βελτίωση της υγιεινής
Αποτελεσµατικό σε χαµηλές θερµοκρασίες και σε µικρούς χρόνους επαφής
Ασφαλές για χρήση σε όλες τις επιφάνειες, συµπεριλαµβανοµένου του
αλουµινίου
Έχει βακτηριοκτόνο και µυκητοκτόνο δράση

Οδηγßεò χρÞσηò
Για λερωµένες επιφάνειες, πάντα να καθαρίζετε προηγουµένως µε ένα
απορρυπαντικό της Diversey και µετά να ξεπλένετε µε νερό, πριν εφαρµόσετε
το Suma Tab D4 tab.

Γενική απολύµανση:
1. Προσθέστε 1 ταµπλέτα σε 5 λίτρα χλιαρού νερού
2. Εφαρµόστε τις επιφάνειες µε το διάλυµα του προϊόντος µε τη χρήση πανιού

ή βούρτσας
3. Αφήστε το διάλυµα να δράσει για 5 λεπτά για βακτηριοκτόνο δραστικότητα

και 15 λεπτά για µυκητοκτόνο.
4. Ξεβγάλτε της επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα πολύ καλά

µε πόσιµο νερό. Στις επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα
ξεβγάλτε όπου χρειάζεται µε καθαρό νερό

Ξέβγαλµα λαχανικών µε χλωριωµένο νερό
1. Ξεβγάλτε τα λαχανικά µε νερό
__
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση λευκή ταµπλέτα
pH διαλύµατος 1% 6.0

Χηµικά χαρακτηριστικά
Το Suma Tab D4 tab περιέχει ως απολυµαντικό παράγοντα ∆ιενυδροδιχλωροισοκυανουρικό νάτριο 99,5%
(Όταν µία ταµπλέτα διαλυθεί στο νερό θα προκύψουν 300 ppm ενεργού χλωρίου).
Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να θεωρούνται προδιαγραφές των προϊόντων.

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

Αποθηκεύεται το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε τις ακραίες θερµοκρασίες.
Πρώτες βοήθειες
Συµπτώµατα δηλητηρίασης µπορεί να αναπτυχθούν ακόµα και µετά από αρκετές ώρες, γι�αυτό απαιτείται ιατρική
παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες µετά το περιστατικό.
Επαφή µε τα µάτια: Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική βοήθεια ανα αναπτυχθούν συµπτώµατα.
Κατάποση: Ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777.
Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας
Σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ηµεροµηνία παραγωγής του κατά την αποθήκευση σε ξηρό
περιβάλλον στην αρχική συσκευασία, κλεισµένη καλά.

Συìβατüτητα προϊüντοò
Το Suma Tab D4 tab είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που απαντώνται σε µία κουζίνα. ∆εν θα πρέπει να
αναµιγνύεται µε οξέα. Να µην χρησιµοποιείται µαζί µε άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα
αέρια (χλώριο).

Εγκρßσειò
Αρ. Έγκρισης ΕΟΦ: 44474/19-7-2005

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται µόνο σε µονάδες µε χηµικό ή βιολογικό καθαρισµό. Μετά από διαρροή ή
έκχυση του προϊόντος χρησιµοποιήστε απορροφητικό υλικό όπως άµµο ή πριονίδι και ξεπλύνετε καλά τα
υπολείµµατα µε άφθονο νερό. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα και το
αποχετευτικό σύστηµα.

ΜικροβιολογικÜ στοιχεßα
Το Suma Tab D4 Tab πέρασε το EN 1276 σε διάλυση 1 ταµπλέτα/10 λίτρα (150 ppm ενεργού χλωρίου) σε
σκληρό νερό (300ppm σαν CaCO3) και σε καθαρά διαλύµατα (0.03% αλβουµίνη βοοειδών), 5 λεπτά χρόνος
επαφής.
Το Suma Tab D4 Tab πέρασε, σε συµµόρφωση µε την EN 13697,σε διάλυση 2 ταµπλέτες/5 λίτρα σε σκληρά
νερά (300ppm σαν CaCO3) µετά από 5 λεπτά χρόνο επαφής.
EST τέστ εναιωρήµατος:
Υγιεινή τροφίµων: 1 ταµπλέτα σε 5L νερού πέρασε το EST τέστ εναιωρήµατος για την υγιεινή των τροφίµων µε
χρόνο επαφής 5 λεπτά.
Ιατρική φροντίδα: 1 ταµπλέτα σε 5L νερού πέρασε το EST τέστ εναιωρήµατος για την υγιεινή των τροφίµων µε
χρόνο επαφής 5 λεπτά.
Έλεγχος µυκοβακτηρίων: 1 ταµπλέτα σε 1L νερό επέφερε µείωση 5 log στο γένος Mycobacterium terrae µε
χρόνο επαφής 5 λεπτά.
EN 14476 (ιοκτόνος δραστικότητα)
Πέρασε το τεστ σε διάλυµα 1 ταµπλέτα/10 λίτρα νερού,σε καθαρές συνθήκες και χρόνο επαφής 5 λεπτά.

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας
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7514147 4x300x2.75 gr


