Suma Bac D10
Fertıtlenítı tisztítószer
Leírás
A Suma Bac D10 egy koncentrált fertıtlenítı tisztítószer minden
élelmiszerrel érintkezı felület tisztítására és fertıtlenítésére.
Legfontosabb tulajdonságai
A Suma Bac D10 egy koncentrált folyékony fertıtlenítı tisztítószer
amely tisztít és fertıtlenít minden felületet egy lépésben. A termék
alkalmas minden élelmiszerrel érintkezı felületre. A QAC
összetétele, elkülınít és a puffer rendszer a terméket nagyon
hatékonyá teszi a mikroorganizmusok széles köre ellen, mindenféle
vízben. A készítmény tartalmaz felületaktív anyagokat, amelyek
alkalmasá teszik a terméket az egy lépéses tisztításhoz és
fertıtlenítéshez.
Elınyök
• Egy termék, amely tisztít és fertıtlenít
• Zsírtalanít és megtisztítja a felületet az odaszáradt ételtıl
• Hatékony a mikroorganizmusok széles köre ellen, segíti a
higiéniai biztonság fejlesztését
• Minden féle vízben hatékony
Felhasználás módja
• 2L palack adagoló kupakkal
Szórófejjel tisztítás és fertıtlenítés
1. Egy adag koncentráció 750ml-es szorófejes palackhoz
2. Távolítsa el a zsíros szennyzıdést
3. Permetezze az oldatot a felületre
4. 5 percig hagyja rajta
5. Tiszta vízzel alaposan öblítse az étellel érintkezı
felületet majd hagyja megszáradni
Az oldat elkészítése a szórófejes palackban
7 napig hatásos.
Öblítse ki és szárítsa meg a palackot mielıtt újratölti.
Álatlános tisztítás és fertıtlenítés
1. 2 adag (40ml) 4 liter kéz meleg vízhez
2. Távolítsa el a zsíros szennyezıdést
3. Anyaggal vagy kefével alkalmazza a felületen
4. Legalább 5 percig hagyja rajta
5. Tiszta vízzel alaposan öblítse le az étellel érintkezı
felületet majd hagyja megszáradni

D10

Általános tisztítás és fertıtlenítés:
1. 10-15 ml 1 liter kézmeleg vízhez
2. Távolítsa el a zsíros szennyezıdéseket
3. Ronggyal, kefével vagy alacsony nyomású szórófejjel vigye fel a felületre
4. Öblítse le az élelmiszerrel érintkezı felületeket és hagyja megszáradni
Erısen szennyezett területeken, elıtisztítás a felületen a Suma Bac D10-el.
Mőszaki adatok
Megjelenés
pH érték
pH 1%-os oldat
sőrőség 20 ºC
Ezek az adatok átlagos gyártási értékek,

tiszta lila folyadék
10.7
10.3
1.05
nem tekinthetık specifikációnak.

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutató a Biztonsági
Adatlapon található. Bırizgató hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat. Ha szembe kerül,
bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelı védıkesztyőt és arc/szemvédıt kell viselni.
A terméket az eredeti tartályban tárolni. Kerülni kell a szélsıséges hömérsékletett.
Bontatlan csomagolásban fagymentes helyen 2 évig eltartható.
A termék kompatibilitása
A javasolt használati feltételek mellett a Suma Bac D10 alkalmas a legtöbb általánosan
a konyhákban elıforduló anyag tisztítására.
Mikrobiológiai adatok
A Suma Bac D10 engedélye az EN 1276 a híg oldat 1%-on meleg vízben (300ppm
CaCO3) és szennyezett felületnél (0.3% nehéz albumin), 5 perces érintkezési idı.
Kiszerelési egység
6 x 2 liter
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