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Eszközfertőtlenítő szer

Termékleírás
A Suma Equip San EasyPack D4.9 egy por állagú, fertőtlenítőszer, mely alkalmas mely
az élelmiszeripar, vendéglátóipar minden területén használható, előzetesen
megtisztított berendezések, eszközök valamint az élelmiszer előkészítő helyiségekben
használt egyéb kisgépek (pl. fagylalt- és shake készítő gépek) fertőtlenítésére.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Equip San EasyPack D4.9 egy tasakos kiszerelésű, fertőtlenítő hatású por,
melynek segítségével bármilyen élelmiszerrel érintkező felület és berendezés
hatékonyan fertőtleníthető. Klórtartalmú összetevői a mikroorganizmusok széles
skálája ellen hatékonyak. Könnyen oldódik és bármilyen vízkeménység mellett
használható. Tasakos kiszerelése biztosítja az egyszerű és pontos adagolást. Egy 9,5
liter vízben feloldott tasak 125ppm aktív klórt tartalmaz. A helyi szabályozások ettől
eltérő aktív klór mennyiséget is előírhatnak.

Előnyök
•   - A mikroorganizmusok széles skálája ellen hatékony, higiénikus tisztaságot biztosít

- Alacsony hőmérsékleten is hatékony
- Minden felülettípuson biztonságosan használható, kivéve az alumíniumot
- Alkalmas a konyhai eszközök és felszerelések fertőtlenítésére
- Egyszerűen használható, könnyen adagolható
- Kiporciózott kiszerelésének köszönhetően a készletek fogyása
kontrollálható

Használati útmutató
A szennyezett területeken mindig előzetesen tisztítsa meg Diversey mosószerrel és
öblítse le vízzel.

1.  1.Adjon 1 tasak Suma Equip San EasyPack D4.9-et 7,5 liter kézmeleg vízhez (1 tasak/
7,5l víz).
2.Vigye fel az oldatot törlőkendő, kefe vagy mop segítségével a fertőtlenítendő
felületre,
vagy a fertőtlenítendő eszközöket mártsa az oldatba.
3.Várja meg az oldat koncentrációjának és hőmérsékletének megfelelő behatási
időt.
4.Az élelmiszerrel érintkező felületeket alaposan öblítse le tiszta vízzel és hagyja
megszáradni.
5.A klórkoncentráció szintjének ellenőrzésére rendszeresen ’klór tesztcsíkok’
használata
ajánlott.
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Technikai adatok
Megjelenés: Fehér por
pH érték (1%-os oldat):: 7
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
Rendeltetésszerű használat mellett a Suma Equip San EasyPack D4.9 minden a konyhában általában megtalálható, nem klór-érzékeny
tárgy és felület fertőtlenítésére alkalmas.
Ne használja alumínium eszközökön/felületeken!

Mikrobiológiai adatok
A Suma Equip San EasyPack D4.9 megfelelt az EN1276 tesztnek, 1 tasak (45g) / 38l víz (132ppm
klór), kemény víz (300ppm CaCO3) és tiszta körülmények (0,03% bovine albumin) mellett, 5 perces
behatási idővel.
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