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Leírás 
A Suma Extend D3 egy használatra kész folyékony 
zsíroldó, mely eltávolítja a zsírt, szént, olajat a konyhai 
berendezésekrıl mint például kemencékrıl, rostélyokokról, 
tőzhelyek fedelérıl, szénréteget a serpenyıkrıl és a 
mosogatógépek belsejét. 
 
Legfontosabb tulajdonságai 
A Suma Extend D3 egy lúgos folyékony mosószer erısen 
szennyezett konyhai felületek kézi tisztítására, mint például 
tőzhelyek fedelének és tőzhelyek tetejének tisztítására. A termék 
non-ionos felületaktív anyag, alkália, lekötı és oldóképes szer 
keveréke, ami alkalmassá teszi az összes féle zsír eltávolítására 
illetve eltávolítja az odaszáradt étel maradékot. A készítmény 
veszélytelenül használható alumínium felületeken. 
 
Elınyök 

• Tartós hatás és nagyon hatékony zsíros felületen 
• Megnövelt permetezı teljesítmény által habzást vált ki és 

tapad a függıleges felületen. 
• Nem marószer és veszélytelen az alumíniumon. 

 
Felhasználás módja 
A Suma Extend D3 arányosan használatos  a hatékony habzást 
kiváltó permetezı által. 
 
Általános zsíroldás a tőzhelyek tetején és a sütıknél 

1. A tisztítandó felület ne legyen 70º C-nál melegebb 
2. Permetezze a terméket a felületre habzás formában 
3. A szennyezıdéstıl függıen 10-30 percig hagyja hatni 
4. Súrólókefével távolítsa el a feloldott lerakodást 
5. Tiszta vízzel öblítse le a felületet majd hagyja megszáradni 

 
Tetık, Fedık és Szőrık 

1. Tisztítsa meg az étellel érintkezı területet  
2. Egyenesen a felületre permetezze 
3. A szennyezıdéstıl függıen 10-30 percig hagyja hatni 
4. Surólókefével távolítsa el a feloldott lerakodást. Fordítson 

figyelmet a belsı csatorna hálózatra 
5. Tiszta vízzel öblítse le a felületet majd hagyja megszáradni 
6.  

Forraló edények és szénréteges serpenyık 
1. Elszigetelt gáz / elektromos ellátás 
2. Kiőríteni és eltávolítani a tartalmukat 
3. Egyenesen a felületre permetezze 
4. A szennyezıdéstıl függıen 10-30 percig hagyja hatni 
5. Súrolni / tisztítani a belsı felületet 
6. Tiszta vízzel öblítse le a felületett majd hagyja 

megszáradni 
 

 D3 

Suma Extend D3 
Alumíniumbarát, zsíroldószer 
 



Mőszaki adatok 
Külsı megjelenés         halvány sárga színő folyadék 
pH érték 12.5 
Sőrőség (200 C-on) 1.02 
 

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetık specifikációnak. 
 

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk 
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutató a Biztonsági 
Adatlapon található. Tartós és rendszeres használata esetén a kéz kiszáradhat, ezért a 
kéz ápolása ill. gumikesztyő használata javasolt. Az eredeti tartályban tárolandó. Kerülni 
kell a szélsıséges hımérsékleti viszonyokat. Eredeti, bontatlan csomagolásban 
fagymentes helyen 2 évig eltartható. 
 
 
A termék kompatibilitása 
A javasolt használati feltételek mellett a Suma Extend D3 alkalmas a 
legtöbb általánosan konyhákban elıforduló anyagok tisztítására. 
 
 
Kiszerelési egység 
6 x 2 liter 
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