
 

Suma Dis D4  
Fertıtlenítı  
 

A Suma Dis D4 egy koncentrált fertıtlenítıszer, mely alkalmazható 
minden kemény felületen, beleértve az élelmiszerrel érintkezı 
felületeket. 
 
Legfontosabb tulajdonságai 
A Suma Dis D4 egy koncentrált folyékony fertıtlenítıszer mely 
alkalmazható minden kemény felületen, beleértve az élelmiszerrel 
érintkezı felületeket. A termék QAC alapú, amely nagyon hatékonnyá 
teszi a terméket a mikororganizmusok széles köre ellen, minden féle 
vízben. 
 
Elınyök 

• Hatékony a mikroorganizmusok széles köre ellen, segíti a 
higiéniai biztonság fejlesztését 

• Biztonságos használat az összes felületen, az alumíniumot is 
beleértve 

• A 2 literes flakonokon lévı egyedülálló JohnsonDiversey 
adagoló kupakkal kevesebb hulladék képzıdik és pénzt 
takaríthat meg 

 
Felhasználás módja 
Szennyezett területeken mindig elıtisztítás a JohnsonDiversey 
mosogatószerrel valamint öblítıszerrel. 

• 2L palack az adagoló kupakkal 
Szorófejjel ferıtlenítés: 

1. Egy adag koncentráció 750ml-es szorófejes palackhoz 
2. Alkalmazni a felületen és 5 percig úgy hagyni 
3. Tiszta vízzel leöblíteni és hagyni megszáradni 

 
Általános fertıtlenítés 

1. 2-3 adag koncentráció 8L kézmeleg vízhez 
2. Anyaggal alkalmazni a felületen és 5 percig úgy hagyni 
3. Tiszta vízzel leöblíteni és hagyni megszáradni 

 
Nem 2L-es palackkal, a JohnsonDiversey QFM rendszert lehet 
használni az oldat elkészítéséhez. (Ajánlott koncentráció 5-10 ml/L-
hez) 
Mőszaki adatok 
Megjelenés     halvány lila folyadék 
pH érték     5.5 
pH 1%-os oldat    6.0 
Sőrőség     1.0 
 
A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk 
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes 
útmutató a Biztonsági Adatlapon található. A terméket az eredeti 
tartályban tárolni.Kerülni kell a szélsıséges hömérsékletet. Eredeti, 
bontatlan csomagolásban fagymentes helyen  2 évig eltartható. 
Szem-és bırizgató hatású. Ha szembe kerül,bı vízzel azonnal ki kell 
mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelı védıkesztyőt kell viselni.  

D4 



A termék kompatibilitása 
A javasolt használati feltételek mellett a Suma Dis D4 alkalmas a legtöbb általánosan a 
konyhákban  elıforduló anyag tisztítására. 
 
Mikrobiológiai adatok 
A Suma Dis D4 engedélye az EN 1276 a híg oldat 0.5 %-on kemény vízben (300ppm 
CaCO3) és tiszta feltételeknél (0.03% nehéz albumin), 5 perces érintkezési idı. 
 
Kiszerelési egység 
6 x 2 liter 
20 liter 
 
 
 
  
JohnsonDiversey Magyarország Kft. 
2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. 
Tel. 06-23/509-100 
Fax: 06-23/509-101 
www.johnsondiversey.hu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


