
 
 
 
 

 
Suma Bac D10 
Folyékony tisztító-, fertőtlenítőszer 
 
Leírás: 
A Suma Bac D10 tisztító-, fertőtlenítő hatású (kombinált) koncentrált vegyszer, 
mely alkalmas valamennyi élelmiszerrel érintkező felület tisztító 
fertőtlenítésére. 
 
Legfontosabb tulajdonságai: 
A Suma Bac D10 folyékony fertőtlenítő tisztítószer koncentrátum, amely a 
felületet egy lépésben tisztítja és fertőtleníti. A termék alkalmas valamennyi 
élelmiszerrel érintkező felület tisztítására. A benne lévő biocid hatóanyagnak 
köszönhetően, a mikroorganizmusok széles skálája ellen hatékony - elpusztítja 
a baktériumokat és gombákat is. A kiváló tisztító hatást a készítményben lévő 
felületaktív anyagok biztosítják. 
 
Alkalmazási terület:  
Élelmiszeriparban, nagykonyhákban (vendéglátás, közétkeztetés) 
élelmiszerrel érintkező-, illetve mosható felületek és a használatban lévő 
eszközök tisztító-, fertőtlenítéséhez, kombinált hatású kézi mosogatáshoz. 
 
Előnyök: 

 egy lépésben tisztít és fertőtlenít 

 zsírtalanít és megtisztítja a felületet az odaszáradt ételmaradéktól 

 hatékony a mikroorganizmusok széles skálája ellen, higiéniai 
biztonságot nyújt 

 vízkeménységtől függetlenül hatékony 
 
Alkalmazási koncentrációk, behatási idők 

Szerkoncentráció Hatásidő Hőmérséklet Hatás 

0,5% 15 perc környezeti yeasticid 

1% 5 perc környezeti/ 40°C baktericid 

1% 30 perc környezeti szelektív virucid 
(SARS-CoV ölő) 1,5% 5 perc környezeti/ 40°C 

 
Antimikrobiális spektrum: baktericid, yeasticid és szelektív virucid (Vaccina 
virus, BVDV, Avian Flu (H3N8), HBV, HCV, HIV, SARS-CoV, H5N1, H1N1) 
 
Felhasználás – általános fertőtlenítés 
Környezeti hőmérsékleten: 0,5%-os koncentrációban 15 perces behatási idő 
mellett yeasticid. 5 perc alatt, 1%-ban baktericid és 1,5%-ban szelektív virucid 
(SARS-CoV ölő) hatású is. 
 
Felhasználás – kombinált kézi mosogatás 
40°C-on, 5 perces behatási idő mellett: 1%-ban baktericid és 1,5%-ban 
szelektív virucid (SARS-CoV ölő) hatású is. 
 
Általános tisztítás és fertőtlenítés: 

1. törölje át alaposan a felületet 
2. használja az oldatot törlőkendővel vagy kefével 
3. 5 percig hagyja hatni 
4. az élelmiszerrel érintkező felületeket a behatási idő letelte után, 

alaposan öblítse le, majd a felületet hagyja megszáradni 



 
Termékre vonatkozó adatok: 
Megjelenés:    halványlila, folyadék 
pH-érték hígítatlanul:    10.7 
pH-érték 1 %-os oldat:   10.3 
Sűrűség (20°C-on):   1.05 
Fenti adatok általános gyártási értékek, nem minősülnek specifikációnak. 
 
Biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk: 
A kezelésre vonatkozó információk megtalálhatók a termék biztonsági 
adatlapjában. 
Tárolja eredeti csomagolásban. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. 
 
Figyelmeztetések az R- és S-mondatokon kívül: 

 A mosogatási technológiának biztosítania kell a mosogatóoldat 
maradéktalan leöblítését az edények, evőeszközök felületéről.  

 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!  

 A szer élelmiszerekkel közvetlenül nem érintkezhet! 
 
EK-veszélyjelek: Xi Irritatív, 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: A termék, illetve 
oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben 
kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladékártalmatlanítási törvényes 
előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket. A teljesen 
kiürített göngyöleget hulladékgyűjtő helyeken lehet tárolni. A göngyöleget csak 
teljes kiürített állapotban lehet újrahasznosítani. : Hígítatlan illetve 
semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a 
befogadóba. Vízi élőlényekre erősen mérgező. 
 
Szennyezésmentesítés: A folyadékot megkötő anyaggal (homok, föld, stb.) 
itassuk fel. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. A megkötött anyag 
eltávolításáról a helyi írásoknak megfelelően gondoskodjunk. 
 
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napsütéstől védve 
száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Élelmiszerektől, italoktól, egyéb 
vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet! 
 
Lejárati idő: Szakszerű tárolás esetén minőségét 2 évig megőrzi. 
 
Elérhető kiszerelések:  G11956 Suma Bac D10 2x5L 
 7519043 Suma Bac D10 6x2L 
 G12690 Suma Bac D10 SmartDose 2x1,4L 
 
 
Gyártó:  
Cheport, spol. s.r.o. Lhotsko 93, 763 12 Vizovice 
Forgalmazó: 
Diversey Kft. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. 
Tel. 06-23/509-100,  
www.diversey.com 

http://www.diversey.com/

