
D3.5
Termékleírás

A Suma Break up D3.5 egy koncentrált folyékony zsíroldó az erősen szennyezett 
konyhai felületekre.

Legfontosabb tulajdonságok

A Suma Break up D3.5 egy lúgos folyékony tisztítószer erősen szennyezett konyhai 
felületetek (úgy, mint a padló, berendezések és tűzhelyek) kézi tisztításához. 
Ionos és anionos felületaktív anyagok optimális keverékét tartalmazza, melynek 
köszönhetően a felületet kellőképpen benedvesíti, hatékonyan eltávolítva minden 
fajta zsíros szennyeződést és rászáradt ételmaradékot. Egyedi összetételének 
köszönhetően a termék biztonságosan alkalmazható alumínium felületeken 
is. Alkalmazható sütők, sütőlapok, grillezők, fritőzök elzsírosodott felületeinek 
tisztítására, az erősen elszenesedett lerakódások eltávolítására.
A Suma Break up D3.5 különösen alkalmas padlók tisztítására akár kézi mop 
rendszerrel. 

Előnyök
• Hatékony összetételének köszönhetően eltávolítja az erősen zsíros

szennyeződéseket és tiszta fényes felületet hagy maga után
• Feloldja a zsíros szennyeződéseket és megakadályozza azok visszarakódását a

felületre

• Alumínium felületeken is használható

• Habosító berendezésekben való használatra is alkalmas

Használati útmutató

Az ajánlott koncentráció: 10 – 30 ml / liter kézmeleg vízben, a szennyeződés 
mértékétől függően. A kontrollált adagolásért a termék használható a Diversey QFM 
adagolójával is. 

Általános takarítás

1. Vigye fel az oldatot hígítás nélkül a tisztítandó felületre (10-20 ml) törlőkendő,
TASKI pad, vagy alacsony nyomású szóró berendezés segítségével.

2. Törölje át a felületet.

3. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

Padlótisztítás:

Mop rendszerrel: Hígítsa a terméket (10-30 ml / 1 l) forró vízben!

Suma® Break up
Nagy hatékonyságú, alumíniumbarát zsíroldószer



Elérhető kiszerelések
Termék Cikkszám Kiszerelés 
Suma Break up D3.5 100862178 2 x 5 L

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag 
intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen 
tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.

Termékkompatibilitás

A javasolt feltételek mellett a Suma Break up D3.5 alkalmas a konyhában általánosan előforduló anyagokon való használatra, 
beleértve az alumíniumot is.
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Nagy hatékonyságú, alumíniumbarát zsíroldószer
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Technikai adatok

Megjelenés Tiszta, sárga folyadék

pH (töményen): > 12

Relatív sűrűség (20 °C): 1,10 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.
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