
 

 

Suma D10.1 conc J-Flex 
Tisztítószer baktériumölő hatással 
 
Leírás: 
A Suma D10.1 conc J-Flex az élelmiszeripar, vendéglátóipar minden területén használható berendezések 

felületének tisztítására és fertőtlenítésére. 
 
Tulajdonságok: 
Antimikrobiális spektrum: baktericid,fungicid, virucid 

 
A Suma D10.1 conc J-Flex egy folyékony tisztító-, fertőtlenítőszer 

koncentrátum mely egy lépésben tisztítja és fertőtleníti 
a felületeket. A termék minden, ez étkeztetésben használatos helység 
felületére alkalmas. A kationos tenzidek, és komplexképzők kombinációja 
teszi ezt a terméket nagyon hatékonnyá a baktériumok, a vírusok és a  
gombák széles skálájával szemben, vizes körülmények között.  
A formula tartalmaz felületaktív hatóanyagokat is, ez teszi alkalmassá  
arra, hogy egy lépésben tisztítson és fertőtlenítsen. 
A Suma D10.1 conc J-Flex gazdaságosan használható a kontrollált  

adagolású J-Flex rendszer mechanizmusának köszönhetően. 
 
Előnyei: 

-Csökkenti a pazarlást, kisebb tárolási kapacitást igényel, és használatának 
gazdaságossága kiváló, mivel a formula erősen koncentrált. 
-Egy lépésben lehet vele tisztítani és fertőtleníteni. 
-Mind a zsírt, mind a rászáradt ételmaradékot feloldja. 
-Hatékony a baktériumok a vírusok és a gombák széles skálájával szemben,  
ezzel elősegítve a higiéniai biztonságot. 
-Vízkeménységre nem érzékeny. 
-Kényelmesen és kontrolláltan adagolható a J-Flex rendszernek 
köszönhetően. 
 
Használata: 
Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: 

Szerkoncentráció Hatásidő Hőmrséklet Hatás 

0,5% 5 perc környezeti baktericid 

0,75% 5perc környezeti baktericid, virucid 

1,0% 5 perc környezeti  baktericid, fungicid, 
virucid 

Előzetesen megtisztított felületen 

0,1% 5 perc környezeti baktericid 

 
A J-Flex adagolási rendszer valóban kontrollált adagolást biztosít mind  
permetező flakonba, mind vödörbe történő oldatkészítésnél. 
Permetező tisztítás és fertőtlenítés: 
1. Csavarja a kontroll gombot a ‘FLAKON’ ikonra és töltse meg a  

permetező flakont 
2. Távolítsa el a darabos szennyeződéseket. 
3. Permetezze a szert a felületre. 
4. Hagyja hatni a szert legalább 5 percig, aztán törölje le a felületet. 
5. Alaposan öblítse le tiszta vízzel a megtisztított felületeket,  

majd hagyja magától megszáradni. 
 
A termékből elkészített oldat 7 napig áll el a permetező flakonban. 
Újratöltés előtt öblítse ki és szárítsa meg a flakont. 
 
Teljes körű takarítás és fertőtlenítés: 
 

1. Csavarja a kontroll gombot a ‘VÖDÖR’ ikonra és töltse meg a vödröt 
2. Távolítsa el a darabos szennyeződéseket. 
3. Vigye fel a szert egy ronggyal vagy kefével. 
4. Hagyja hatni a szert legalább 5 percig, aztán törölje le a felületet 
5. Alaposan öblítse le tiszta vízzel a megtisztított felületeket,  
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majd hagyja magától megszáradni. 
Erősen szennyezett területeken előtisztításra is használja a Suma D10.1 conc J-Flex-et. 

 

Adagolás  Kész oldat mennyisége 
(liter) palackonként 

Az egységek 
mennyisége 

   5 literes vödör Flakon 

Vödör 1:100 150 30  

Permetező flakon 1:50 75  100 

 

Összetevők: 

Hatóanyagai:  

200g/kg alkil( C 12-16)-dimetilbenzil-ammonium-klorid  
18g/kg n,n-bis(3-aminopropil)-dodecilamin  
Egyéb összetevők: 
2-aminoetanol 
 
Technikai adatok: 

Megjelenés: tiszta, lila folyadék 
pH érték higítatlanul 11.0 
pH érték 1%-os oldatban 10.8 
Relatív sűrűség (20 oC) 1.05 
Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak. 
 
Figyelmeztetések az R- és S-mondatokon kívül: A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről 

– a padozat kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező 
felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! 
 

EK-veszélyjel: C Maró  N Környezeti veszély 

Elsősegélynyújtás:  

 Belélegzés után: eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben 
történjék. A sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz. 

 Ha a bőrre jut: azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. Orvoshoz kell fordulni. 

 Ha szembe kerül: a szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük ki, miközben a szemhéjat nyitva 
tartjuk. Kérjünk orvosi tanácsot.  

Lenyelés után: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost. 

Környezetvédelemi óvintézkedések/Hulladékkezelés 

Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Előírás 
szerint használva nem okoz jelentős környezeti hatást. Az üres csomagolóanyag habzásmentességig történő 
öblítés után kommunális hulladékként kezelhető - KTVF-39861-1/2007. 

 
Biztonsági és tárolási előírások:  

A termékkel kapcsolatos kezelési útmutató külön, a Biztonsági Adatlapon található. 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, hőtől, fagytól védve élelmiszerektől, italoktól, egyéb vegyszerektől elkülönítve 
kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet! Szakszerű tárolás esetén minőségét 2 évig megőrzi. 
 
Termékkompatibilitás: 
A javasolt használati feltételek mellett a Suma D10.1 conc J-Flex alkalmas minden olyan anyagon való 

használatra, amely előfordulhat egy átlagos konyhában. 
 
Mikrobiológiai adatok: 
A Suma D10.1 conc J-Flex teljesíti az EN 1276 követelményeit 0.5%-os koncentrációban, kemény víznél 

(300ppm, CaCO3) 0.3% bovine albumin terhelés mellett, 5 perces behatási idővel. 
 

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a 
termékismertetőt. 
 
 
 
Gyártó:  

MULTIFILL B.V. Constructieweg 25a, Mijdrecht, P.O. Box 367, 3640 AJ Mijdrecht,  
Tel.: +31 297 283021, Fax: +31 297 289346, info@multifill.nl 
Forgalmazó: 

Diversey Kft. 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6. 
Tel.: 23/509-100  
www.diversey.com 


