
s Block Whitener  D3.10
Gyors hatású, klórozott viszkózus folyékony tisztítószer.
Élelmiszerekkel érintkező felületek/vágódeszkák 
fehérítésére és tisztítására.

Leírás
A Suma® Block Whitener D3.10 egy klór alapú tisztítószer vágódeszkák tisztításához és 
fehérítéséhez.  Hatékony, viszkózus tisztító folyadék amely fehérítő hatású, az élelmiszer 
lerakódások és elszíneződések eltávolítására vágódeszkákról.

Tulajdonságok

• Hatékony folyékony tisztítószer, amely azonnal kifejti a hatását

• Speciális formula kifejezetten vágódeszkákhoz

• Aktív klórt tartalmaz a fehérítés érdekében

• A sűrű folyadék könnyedén eloszlik a felületeken

Előnyök

• A klór hatásának köszönhetően alaposan megtisztítja a felületet

• Fehérítés és ragyogás mindössze 30 perc alatt

Használati utasítás

1. Dörzsölje le a vágódeszka felületét és tisztítsa meg tisztítószerrel vagy zsírtalanítóval

2. A felületet alaposan öblítse le forró vízzel

3. Rázás nélkül alkalmazza a Suma® Block Whitener D3.10 terméket, töményen vagy hígítva

4. Öntse a felületre és dolgozza el egyenletesen súrolókefével

5. Hagyja a terméket 30 percig hatni, majd dörzsölje le

6. Alaposan öblítse le a felületet forró vízzel

Töményen: vigye fel a terméket közvetlenül a vágódeszkára

Hígítva: adagolja a terméket egy vödör vízbe

Adagolás:

Minimális adagolás: 100 ml terméket hígítson fel 10 liter vízben (1% / 1: 100).

Növelje a koncentrációt 100% -ig komoly szennyeződés esetén.

*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást 
illetően.



s Block Whitener D3.10

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 07/19 K00418

Fontos:

Ne keverje savas termékekkel!
Ne használja lúgra érzékeny felületen.
Tesztelje a terméket egy kis felületen használat előtt.

Technikai adatok
Megjelenés: tiszta, halványsárga folyadék
pH-érték (tömény): 13,0
pH-érték (1% -os oldat): 12,5
Relatív sűrűség (20 ° C): 1,05

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonsági és kezelési információk
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap 
tartalmazza: sds.diversey.com. Csak professzionális felhasználóknak.

Tárolási utasítás:

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termék kompatibilitás

Ne keverje a Suma® Block Whitener D3.10 terméket savakkal. Ne használja lúgérzékeny felületeken mint például: réz, alumínium, márvány stb. 




