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Folyékony gépi mosogatószer közepesen kemény
vízhez

Termékleírás
A Suma Special L4 koncentrált folyékony fertőtlenítő hatású gépi mosogatószer ,
speciális készítmény amely kítűnő tiszta felületet eredményez közepesen kemény
vízben.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Special L4 erősen lúgos kémhatású folyékony mosogatószer ami alkalmas egy
vagy többtartályú mosogatógépekkel való használatra. Maró alkáliát  és erőteljes
vízkőképződést gátló szereket tartalmaz a kítűnő tisztaság érdekében, zsírtalanít és az
odaszáradt ételmaradékokat is eltávolítja. Az erőteljes vízkőlerakódást gátló szerek
megakadályozzák a vízkőképződést már közepesen kemény vízben is.

Előnyök

·         Zsírtalanít és eltávolítja az odaszáradt étel maradékokat
· Koncentrált összetételének köszönhetően gazdaságos a használata
· Megakadályozza a vízkőképződést a mosogatógépben közepesen kemény
víznél is

Használati útmutató
A Suma Super L4 Általában Diversey adagoló berendezéssel alkalmazandó. Továbbá
használható beépített, központi adagoló berendezéssel is.  Tökéletes tisztítási
eredményeket biztosít lágy víz mellett is. Javasolt minimális adagolás 0.4ml/L. 2ml/L
adagolás mellett megakadályozza a lerakódásokat is( Víz minőség: 140 ppm
CaCO3:7.87nk° mellett.) Az aktuális adagolás függ a víz minőségétől is (víz
keménysége, szennyezettsége, eljárási folyamatok). Első használat előtt öblítse át a
szivattyút és a szállító csöveket, hogy elkerülje a kikristályosodást a rendszerben.

*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,sárga folyadék
pH-érték(1%-os oldás): 12,5
Sűrűség(20C-on): 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 használati feltételek mellett a Suma Special L4 alkalmas a legtöbb általánosan konyhákban előforduló anyagok tisztítására.
Nem szabad használni lúgra érzékeny részeken mint például réz, sárgaréz, alumínium vagy gumi.<o:p></o:p>
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