
 

 

D1 plus 

Leírása 
A Suma Star Plus D1 plus egy erısen koncentrált 
mosogatószer,  edények, serpenyık, cserépedények, üvegek 
és minden mosható eszköz tisztítására illetve zsírtalanítására.  
 
Legfontosabb tulajdonságai 
A Suma Star Plus D1 plus egy erısen koncentrált semleges 
folyékony kézi mosogatószer konyhai edények tisztítására. A 
mosogatószer  anionos és nem ionos felületaktív anyagok 
keveréke, mely eltávolítja a zsíros szennyezıdéseket és 
rászáradt ételmaradékot, megkönnyíti az öblítést és foltmentes 
száradást biztosít.  
A pontos adagolás érdekében a JohnsonDiversey Divermite 
plus vagy DQFM adagoló készülékek használata javasolt. 
 
Elınyök 

• Csökkenti a  hulladékot, kisebb raktározási igény illetve 
erısen koncentrált formában a tisztítószer kítőnı 
gazdaságos felhasználást nyújt 

• Zsírtalanít és megtisztítja a felületet az odaszáradt 
ételmaradéktól 

• Folt mentes, könnyő öblítést nyújt a kíváló 
végeredményhez 

• Tartós habzás valamint hatékonyabb tisztítás 
• Alkalmas adagolás a gazdaságos JohnsonDiversey 

Divermite vagy DQFM szabályozott adagoló készülékkel 
 

Felhasználás módja 
A Suma Star Plus D1 plus kiszerelése 1.5 L-es mőanyag 
tasakban, adagolása a gazdaságos JohnsonDiversey Divermite 
Plus vagy DQFM adagoló készülékkel történik. 
 
Adagolás 

1. Divermite Plus adagolóval: 
Javasolt adagolás: egy adag (15 ml) / 40L 

2. DQFM : magas áramlás 
Koncentráció: 0.04 – 0.08% 
 

Tisztítási javaslat 
Általános tisztítás: 

1. Elıkészíteni az oldatot a javasolt adagolás szerint 
2. Beáztatott eszközöket anyaggal, kefével, súrolóval 

átdörzsöljük 
3. Teljesen leöblítjük az edényeket és hagyjuk 

megszáradni 
Erısen szenyezett eszközöket magasabb 
koncentrátumú vízbe kell helyezni. 
 
 

Suma Star Plus D1 Plus  
Erısen koncentrált folyékony kézi mosogatószer 
 



 
Mőszaki adatok 
Külsı megjelenés       Sárga színő nyúlós folyadék 
pH-érték                    7.0 
sőrőség(20 0C-on)      1.02 
 
Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetık specifikációnak. 
 
A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk 
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutató a Biztonsági 
Adatlapon található.  
Az eredeti tartályban tárolandó. Óvni kell az erıs napsugárzástól. 
 
A termék kompatibilitása 
A Suma Star Plus D1 plus alkalmas minden mosható eszköz tisztítására fıleg 
konyhákban. 
 
Kiszerelési egység 
4 x 1,5 l 
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