
Grill D9
Sütő- és grilltisztító
Nagyteljesítményű, használatra kész sütő- és 
grilltisztító. Koncentrált, lúgos folyadék, 
amely gyorsan eltávolítja az odaégett zsírt, 
olajat, valamint a felhalmozódott zsír- és 
szénlerakódásokat minden típusú sütőből.

Jellemzők és előnyök:

• Erőteljes lúgos hatásának köszönhetően még az erősen 
karbonizált szennyeződéseket is eltávolítja.

• Sűrű összetétele lehetővé teszi, hogy a függőleges 
felületekhez tapadjon, így növeli az érintkezési időt.

• Gyorsan eltávolítja az odaégett zsírt, olajat, valamint a 
zsír- és szénlerakódásokat.

Alkalmazási terület:

• Alkalmazható sütők, sütőlapok, grillezők, fritőzök 
elzsírosodott felületeinek tisztítására

• Rozsdamentes acél felületek tisztítán tartására
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Termék Kiszerelés Cikkszám

Suma® Grill 6 x 2 L G11840

Suma® Grill 2 x 5 L

Biztonságos kezelés
Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el a termékcímkét és a biztonsági adatlapot, mielőtt a terméket felhasználná. 
A címke tartalmazza a használati útmutatót; és mind a címke, mind a teremék biztonsági adatlapja tartalmazza a 
lehetséges veszélyeket, valamint az óvintézkedésre vonatkozó előírásokat. A biztonsági adatlap elérhető az 
sds.diversey.com weboldalon.  A nem megfelelő használat vagy hígítás a felületeket károsíthatja, és egészségi és 
fizikai ártalmakat okozhat.

Suma® Grill

Technikai adatok Suma®  Grill

Szín/Megjelenés barna, folyadék

pH 13.5

Illat Semleges

Szavatossági idő 2 év

Felhasználás módja: 
• Használat előtt olvassa el a teljes címkét.
• A permetezés és törlés során mindig viseljen hosszú 
gumikesztyűt és védőszemüveget.
• Használat után mosson kezet.
• Ne permetezze, elektromos csatlakozókra, kapcsolókra, 
izzókra, fűtőelemekre, tartályokra vagy termosztátokra
• A permetezés rövidzárlatot okozhat.
• Ne használja 93.3˚C feletti hőmérsékletű felületeken.
• A termék nem használható linóleumon, alumíniumon, 
réz, sárgaréz, króm, horganyzott vagy festett felületeken, 
ón, cink, műanyag vagy Teflon® bevonatú felületeken.
• Ne használja folyamatos vagy öntisztító kemencéknél, 
vagy tűzhelyen.

Sütők és grillezők:
• A tisztítandó felületet melegítse fel 60–80°C-ra.
• Hordja fel a terméket a grill vagy sütő felületére és hagyja 
állni néhány percig. Ne hagyja, hogy a felület megszáradjon. 
Ha szükséges, permetezzen újra.
• A rácsot törölje le ruhával. Addig ismételje meg, amíg a 
grill tiszta nem lesz.
• Alaposan öblítse le tiszta vízzel és törölje át a felületet.

Fritőz tisztítása:
• Engedje le az olajat és zárja el a szelepet.
• Töltse fel vízzel a berendezést majdnem az 
olajszintig.
• Minden 10 l vízhez adjon 1 kg Suma Grill D9-et.
• Kapcsolja be a sütőt, és hagyja forrni 15-30 
percig, majd kapcsolja ki a berendezést.
• Hűtés és leeresztés után súrolóval vagy kefével 
mossa le a az oldalfalaktól és a fűtőelemektől.
• Kétszer öblítse le tiszta, forró vízzel és hagyja 
megszáradni.
• A termékkel végzett tisztítás után az 
élelmiszerekkel érintkező összes felületet 
alaposan le kell öblíteni ivóvízzel.
• Kerülje a szer élelmiszerekkel való 
érintkezését.
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