Suma Calc D5
Koncentrált vízkıoldószer idıszakos használatra

Leírás
A Suma Calc D5 egy koncentrált savas tisztító vízkıoldásra a konyhai
berendezésekre, eszközökre és mosógatógéphez
Legfontosabb tulajdonságai
A Suma Calc D5 egy savas tisztító vízkıoldásra a konyhai berendezésekre
és eszközökre magában foglalva a mosogatógépeket, melegentartó
medencéket, boilereket, gızpárolókat, tea- és kávégépeket stb. A szervetlen
sav és nem ionos felületaktív anyag hatékony vízkıoldást biztosít minden
felületen.
Elınyök
• Hatékony vízkı eltávolító, mely segít megvédeni a berendezéseket és
növeli a higiéniai biztonságot
• Koncentrátum jellegének köszönhetıen rendkívül költség hatékony
• Fényesíti a tompa fém felületeket oxid rétege által
Felhasználás módja
Áztatás:
1. Adjon 50-200 ml Suma Calc D5-öt 1L meleg vízhez (5-20%) függ a
vízkı mértékétıl
2. Feltölteni vagy áztatni az oldatban, míg a vízkı fel nem oldódik
3. Szükséges a súrolás az erıs lerakodás eltávolításához
4. Öblítse tiszta vízzel és hagyja megszáradni
Szórófejes tisztítás:
1. Adjon 200ml/L oldatot meleg vízhez(20%) a felületre vagy a
berendezésre
2. Legalább 30 percig hagyja majd kefélje le
3. Öblítse tiszta vízzel és hagyja megszáradni
Mosogatógép
1. Kapcsolja ki az adagoló berendezést
2. Tiszta vízzel töltse fel a mosogatógépet
3. Elegendı Suma Calc D5-öt adjunk hozzá a vízhez, ezzel elıállítva 510%-os oldatot (50-100ml/L)
4. 10-15 percig körforgásba hozni a vízet
5. Kivezetni a vízet és megfigyelni
6. Megismételni ha szükséges
7. Kivezetni a vízet és alaposan kiöblíteni
8. Áááááááááááááááááááááááá
Hagyni száradni az ajtó nyitva tartásával

D5

8. Hagyni száradni az ajtó nyitva tartásával
9. Bekapcsolni az adagoló berendezést
Mőszaki adatok
Külsı megjelenés
átlátszó folyadék
Nettó pH
1
sőrőség(20 ºC -on)
1.29
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. Az eredeti tartályban tárolandó. Óvni kell a szélsıséges hımérséklettıl.

A termék kompatibilitása
A javasolt használati feltételek mellett a Suma Calc D5 alkalmas a legtöbb általánosan
konyhákban elıforduló anyagok tisztítására de rézzel, alumínium kefével óvatosan kell báni
(rövid érintkezési idı).
Összetétel, kémiai és fizikai tulajdonságok
szervetlen sav
nedvesítı elemek
Biztonságtechnikai elıírások
Maró hatású! Égési sérüléseket okozhat.
Használatakor viseljen kesztyőt és védıszemüveget.
Tárolás, eltarthatóság
Eredeti, bontatlan csomagolásban fagymentes helyen 2 évig eltartható.
Kiszerelési egység
6x2 liter
20 liter
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