
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termékleírás 
A Suma All-in-One EasyPack D2.3 egy erősen koncentrált tisztítószer 
konyhai felületek takarítására, beleértve a kemény felületek tisztítását, 
mint a falak, padlók, ajtók, mennyezet, ablakok tisztítása és kézi 
mosogatás. 
 
Legfontosabb tulajdonságok 
A Suma All-in-One EasyPack D2.3 egy erősen koncentrált tisztítószer 
mindenféle konyhai felület tisztítására. Kationos és nem ionos felületaktív 
anyagok optimális keveréke, így hatékonyan eltávolítja zsírt és az 
odaszáradt ételmaradékokat. Tasakos kiszerelése biztosítja az egyszerű és 
pontos adagolást. A termék úgy lett kialakítva, hogy 4 különböző feladat 
elvégzésére alkalmas legyen a konyhában:  
- általános felülettisztítás 
- padlótisztítás 
- kézi mosogatás 
- ablaktisztítás 
  
Előnyök 

• Eltávolítja a zsírt és az odaszáradt ételmaradékot 
• Csíkmentes száradás, könnyű öblítés, csillogó felületek 
• Bármilyen vízkeménység mellett hatékony 
• Költséghatékony és kevesebb tárolási helyet igényel, ugyanis a 

Suma All-in-One EasyPack D2.3 egy koncentrátum, ami 4 
különböző terméket helyettesít 

• Egyszerűen használható, könnyen adagolható 
• Porciós adagolásának köszönhetően használata kontrollálható 

 
 
Használati útmutató 
Flakon feltöltése általános felülettisztításra, mint asztallapok, vagy 
üvegfelületek tisztítása: 
Napi takarítás 
1. Keverje be a tisztítóoldatot egy vödörben. Töltse fel a vödröt 5 L vízzel 
2. Adjon hozzá 1 tasak Suma All-in-One EasyPack D2.3-at (1 tasak/5l víz)  
3. Töltse fel a szórófejes flakont az így elkészült oldattal 
4. Fújja a felületre az oldatot és tisztítsa meg nedves ruhával 
5. Az élelmiszerrel érintkező felületeket öblítse le tiszta vízzel és hagyja 

megszáradni 
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Időszakos, alapos tisztítás 
1. Töltse fel a flakont 750 ml vízzel 
2. Adjon hozzá 1 tasak Suma All-in-One EasyPack D2.3-at 
3. Fújja a felületre az oldatot és tisztítsa meg nedves ruhával 
4. Az élelmiszerrel érintkező felületeket öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni 
 
Vödör feltöltése padlók, falak, ajtók, vagy a mennyezet tisztítására: 
1. Töltse fel a vödröt vízzel 
2. Adjon hozzá 1 tasak Suma All-in-One EasyPack D2.3-at (1 tasak/5l víz)  
3. Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre mop, vagy törlőkendő segítségével és tisztítsa 

meg 
4. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni 
 
Mosogató feltöltése kézi mosogatáshoz: 
1. Töltse fel vízzel a mosogatót 
2. A szennyeződés mértékének függvényében adjon a vízhez 1-2 tasak Suma All-in-One 

EasyPack D2.3-at (1-2 tasak/ 38l víz)  
3. Áztassa be az eszközöket és mosogassa el, kefe, törlőkendő, vagy súrolószivacs 

segítségével 
4. Öblítse el őket alaposan és hagyja megszáradni 
 
Technikai adatok 
Megjelenés:   Tiszta, kék folyadék 
pH érték (töményen):  7 
Relatív sűrűség (20oC):  1,05 
 
A fenti adatok általános gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak. 
 
Biztonságos kezelés és tárolási információ 
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló 
Biztonsági Adatlap tartalmazza.  
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Ne tárolja a terméket fejjel lefele. Kerülje a 
szélsőséges hőmérsékleti körülményeket. 
 
Termékkompatibilitás  
Rendeltetésszerű használat mellett a Suma All-in-One EasyPack D2.3 alkalmas a konyhában 
általában előforduló felületek tisztítására. 
 
Elérhető kiszerelés 
20 ml x 200 tasak 
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