
D10.4
Termékleírás
A Suma Chlorsan D10.4 élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítésére szolgáló, 
koncentrált tisztítószer.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Chlorsan D10.4 egy folyékony tisztítószer, mely egy lépésben tisztít és 
fertőtlenít. A termék klór-, szekvesztráns tartalmának köszönhetően igen hatékony a 
mikroorganizmusok széles skálája ellen, bármilyen vízkörülmény mellett. A formula 
ezen kívül lúgos közeget és felületaktív anyagot tartalmaz, így képes egy lépésben 
tisztítani és fertőtleníteni. 

Előnyök
• A termék egy lépésben tisztít és fertőtlenít
• Áthatol a zsíros lerakódásokon és hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket
• Mikroorganizmusok széles skálája ellen hatásos, javítja a higiéniai biztonságot
• Bármilyen vízkörülmény mellett használható

Használati útmutató
A Diversey QFM adagolójával biztosítható a termék pontos és szabályozott 
adagolása.

Általános tisztítás és fertőtlenítés:
1. A szennyeződés mértékétől függően készítsen oldatot. Adjon 7,5 – 40 ml

Suma Chlorsan D10.4-et 1 liter vízhez
2. Távolítsa el a felületről a nagyobb szennyeződéseket
3. Törlőkendő, kefe, mop vagy alacsony nyomású súrológép segítségével

vigye fel a tisztítószert
4. Hagyja hatni 4 percig
5. Az élelmiszerrel érintkező felületeket tisztítás után alaposan öblítse le ivóvíz

minőségű vízzel és hagyja megszáradni

Erősen szennyezett felületeken töményebb adagolás is alkalmazható.

Technikai adatok
Megjelenés tiszta, színtelen folyadék 
pH érték (1%-os oldat)  11,3
Relatív sűrűség [g/ml; 20 °C] 1,11

Ezek az adatok általános gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
Részletes útmutatót a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a Biztonsági 
Adatlapon találhat. Tárolja eredeti, zárt csomagolásban, kerülje az extrém 
hőmérsékleti körülményeket.

Suma® Chlorsan
Fertőtlenítő hatású tisztítószer



Termékkompatibilitás
Az útmutatóban foglaltak betartása mellett a Suma Chlorsan D10.4 alkalmas 
minden, a konyhákban előforduló anyag és felület tisztítására, kivéve az 
alumíniumot és a galvanizált fémeket.

Mikrobiológiai adatok
A Suma Chlorsan D10.4 kemény vizű (300ppm CaCO3) körülmények mellett, 
2%-os koncentrációban, erős szennyezettség (0,3% bovine albumin) mellett, 
5 perces behatási idővel megfelel az EN 1276 előírásainak.

A Suma Chlorsan D10.4 kemény vízű (300ppm CaCO3) körülmények mellett, 
5%-os koncentrációban, gyenge (0,03% bovine albumin) és erős szennyezettség 
(0,3% bovine albumin) mellett, 15 perces behatási idővel megfelel az EN 1650 
előírásainak.

0,25%-os koncentrációban, 5 perces behatási idővel, 20˚C-on megfelel a 
T 72301-es ANFOR teszt követelményeinek.

0,5%-os koncentrációban hatékony Lisztéria és Szalmonella ellen. A Francia 
Mezőgazdasági és Halászati Intézet ajánlott adagolása 0,75%.

Elérhető kiszerelések
Cikkszám  Kiszerelés
G11597  2 x 5L

Suma® Chlorsan
Fertőtlenítő hatású tisztítószer

www.diversey.com


