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Folyékony mosogatószer üvegre és edényekre
kemény vízhez

Termékleírás
A Suma Bar L66 egy koncentrált folyékony mosószer üvegre és edényekre. A speciális
formula tökéletes megoldást biztosít a kemény víz ellen.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Bar L66 egy nagy teljesítményű, lúgos, folyékony mosószer, amely alkalmas
egy- és többtálcás mosógépekkel való alkalmazásra egyaránt. Speciális formula
tökéletes megoldást biztosít a kemény vízzel szemben üveg-, kerámia-, műanyag- vagy
fémfelületeken. Az olajok és zsírok hatékony eltávolítására maró alkáli anyagot
tartalmaz, továbbá nagy mennyiségű megkötő anyagot tartalmaz a foltok
eltávolításának és a felületek megóvásának érdekében.

Előnyök
- Eltávolítja a zsírokat és rászáradt ételmaradékokat  
- A koncentrált összetételének köszönhetően gazdaságos a használata
- Megakadályozza a vízkőképződés kemény víz esetén is

Használati útmutató
A Suma Bar L66 manuálisan adagolható kisebb gépekbe a 2 literes palackon lévő 20
ml-es adagoló sapka segítségével l. A javasolt minimális adagolás 0,4 ml / l *.   A Suma
Bar L66 alkalmazható Diversey automata adagoló berendezéssel is. Szintén
alkalmazható integrált adagolószivattyúkkal. A tökéletes tisztításhoz a kemény vízzel
járó körülmények között minimális ajánlott adagolás 0,4 ml / l *. 2,0 ml / l-nél ez
megakadályozza a lerakódásokat (legfeljebb 210 ppm CaCO3, 12 nk°). A tényleges
dózis függ a körülményektől (vízkeménység, szennyeződés mértéke, eljárások).

*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója
véleményét a pontos adagolást illetően.
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Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, világos sárga folyadék
pH érték (oldat): 12.5
Relatív sűrűség (20°C): 1.26
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termékkompatibilitás
A javasolt felhasználási körülmények között a Suma Bar L66 a legtöbb, a konyhában szokásosan használt anyagon használható. Ne
használja azonban rezet, sárgarezet, alumíniumot vagy gumit tartalmazó edényeken. Csak a gépi mosásra alkalmas üvegárukhoz
használható.
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