
D5
Termékleírás
A Suma Calc D5 egy savas összetételű koncentrált vízkőoldószer, mely hatékonyan 
használható mosogatógépek, valamint konyhai eszközök és berendezések 
vízkőtelenítésére.

Legfontosabb tulajdonságok
Suma Calc D5 egyedi összetételének köszönhetően hatékonyan feloldja a 
vízkövet a mosogatógépek, merülőforralók, melegen tartó edények, gőzölők, 
tea- és kávéfőzők stb. felületeiről. Szervetlen sav- és nemionos felületaktív anyag 
tartalmának köszönhetően minden felülettípuson használható.

Előnyök
• Erősen koncentrált összetételének köszönhetően gazdaságosan használható
• Hatékonyan eltávolítja a vízkőlerakódásokat, ezzel óvja a berendezéseket és 

javítja a higiéniai biztonságot.
• Koncentrált formulájának köszönhetően kitűnő oldatköltséggel rendelkezik
• Az oxid-réteg eltávolításával a kopott fémfelületeket is csillogóvá varázsolja

Használati útmutató
Áztatásos vízkőoldás:
1. A vízkövesedés mértékének függvényében készítsen oldatot 50 – 100 ml Suma 

Calc D5 és 1 liter forró víz felhasználásával (5 – 20 %)
2. Merítse az eszközöket az oldatba, vagy töltse fel őket vele, míg a vízkő fel nem 

oldódik
3. Makacs lerakódások esetén dörzsölje át a felületet
4. Alaposan öblítse le tiszta vízzel az eszközöket, majd hagyja megszáradni

Szóróflakonos tisztítás:
1. Készítsen oldatot 100 ml Suma Calc D5 és 1 liter forró víz felhasználásával (20 

%).
2. Vigye fel a felületre szóróflakon segítségével, hagyja hatni legalább 30 percig, 

majd törölje át egy kefe segítségével.
3. Alaposan öblítse le tiszta vízzel a felületet, majd hagyja megszáradni.
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Mosogatógépek vízkőtelenítése:
1. Kapcsolja ki a mosogatógép adagolóberendezését.
2. Töltse fel a mosogatógépet tiszta vízzel.
3. Adjon megfelelő mennyiségű Suma Calc D5-öt a vízhez, hogy 5 – 10 %-os oldat készüljön (50 – 100 ml/l).
4. Keringtesse az oldatot 10 – 15 percig.
5. Eressze le az oldatot, majd nézze meg, sikeres volt-e a vízkőtelenítés.
6. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.
7. Eressze le az oldatot és alaposan öblítse át a gépet.
8. A mosogatógép ajtajának nyitva tartásával hagyja a felületet megszáradni.
9. Kapcsolja vissza a mosogatógép adagolóberendezését.

vagy 
A kiürített gépben permetezze be a vízkövesedett részeket a tömény tisztítószerrel, hagyja hatni néhány percig. Töltse fel és járassa 
a gépet kb. 10 percig, majd eressze le az oldatot.

Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék 
pH (töményen): <= 2 
Relatív sűrűség (20 °C): 1,29 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelések
Termék Cikkszám Kiszerelés 
Suma Calc D5 100834193 6 x 2 L 
Suma Calc D5 G11954 2 x 5 L 
Suma Calc D5 7508260 20 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.
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