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Folyékony előáztatószer, elszenesedett
szennyeződések eltávolításához

Termékleírás
A Suma Carbon Remover K21 egy folyékony előáztatószer, mely kitűnően eltávolítja a
zsíros és odaégett/elszenesedett ételmaradványokat a tepsik, sütőtálcák, lábasok és
serpenyők és egyéb edények felületeiről.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Carbon Remover K21 lúgos kémhatásának köszönhetően hatékonyan
használható az erősen szennyezett konyhai edények és eszközök előáztatására.
Szekvesztráns tartalma biztosítja a zsíros- és odaégett ételmaradékok hatásos
eltávolítását. Használata a Diversey Care Dive Easy áztatómedencéjével ajánlott.

Előnyök
•   - Az odaégett és elszenesedett ételmaradványokat fellazítja, így azok súrolás

nélkül eltávolíthatók
- Rendszeres használatával az étel lerakódásokat már azelőtt eltávolíthatja, mielőtt
rétegeződnek és odaégnek
- Hatékonyan használható elszívók szűrőinek, sütők rácsainak, UHC tálcák,
fritőzkosarak
és egyéb erősen szennyezett konyhai eszközök és edények zsírtalanító áztatására, az
elszenesedett szennyeződések eltávolítására
- A használatra kész áztató oldat nem veszélyes besorolású
- A legtöbb fémfelületen, többek között alumíniumon is használható
- Használatához nincs szükség forró vízre
- Az áztató oldat a nap 24 órájában, a hét mind a 7 napján, akár 4 héten keresztül
használható marad

Használati útmutató
1.  1.Töltse fel az áztatómedencét a jelölésig (130-140 L). (Fontos: Ha nem az ajánlott

Diversey Dive Easy áztatómedencét használja, akkor mindenképpen magas
sűrűségű PE vagy PP anyagú kádat használjon.)
2.Adjon a vízhez egy kanna (10 liter) Suma Carbon Remover K21-et.
3.Öblítse le a tisztítandó edényeket és eszközöket forró vízzel, majd merítse őket
az áztató oldatba. Hagyja ázni.
4.Távolítsa el az edényeket az oldatból, majd mosogassa el a szokásos módon,
kézi vagy gépi mosogatással.

Fontos: Az oldatot legalább havonta egyszer cserélni kell, de gyakori használat,
vagy erőteljes szennyezettség esetén a gyakoribb csere is indokolt lehet.

*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 folyadék
pH érték (oldat): 12,0
Relatív sűrűség (20°C): 1,10
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 termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Suma Carbon Remover K21 a legtöbb, konyhákban általában előforduló eszköz
és edény mosogatására alkalmas. Alumíniumon is használható.
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