
D2.33
Termékleírás
A Suma Multipurpose Care D2.33 egy erősen koncentrált tisztítószer, mely alkalmas 
minden konyhai kemény felület; falak, padlók, ajtók, plafon, ablakok és konyhai 
felszerelések tisztítására, valamint kézi mosogatásra.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Multipurpose Care D2.33 egy erősen koncentrált tisztítószer minden 
konyhai felület kézi tisztítására. Kationos és nemionos felületaktív anyagok optimális 
keveréke, mely segítségével hatékonyan eltávolítja a zsírt és a megszáradt 
ételmaradékokat. A termék úgy lett kialakítva, hogy négy különböző feladat 
elvégzésére alkalmas legyen a konyhában: többfunkciós takarítás, padlótisztítás, 
kézi mosogatás, ablaktisztítás.

Előnyök
• Erősen koncentrált összetétele gazdaságos használatot tesz lehetővé
• Eltávolítja a zsírt és a megszáradt ételmaradékokat
• Csíkmentes száradás, könnyű öblítés, csillogó felületek
• Minden vízkeménység mellett hatékony
• Kényelmes és szabályozott adagolás a SmartDose rendszernek köszönhetően
• A 2 termékből álló konyhai SmartDose termékcsalád egyik tagja, melyekkel 

minden általános konyhai tisztítási feladatot elláthat
• Költséghatékony és kevesebb tárolási helyet igényel, ugyanis a Suma 

Multipurpose Care D2.33 négy különböző terméket helyettesít

Használati utasítás
A SmartDose adagoló rendszerrel adagolhat flakonba, vödörbe vagy mosogatóba.

Flakon feltöltése általános felülettisztításra, pl. asztallapok vagy ablakok tisztítása:
1. Töltse fel a flakont 750 ml vízzel
2. Fordítsa el a sárga adagolófejet a flakon jelzésre; húzza fel a fejet, majd nyomja 

le, így adagolja a vegyszert (5ml/l). Használat előtt rázza fel óvatosan a flakont
3. Fújja a felületre az oldatot és törölje át nedves ruhával
4. Az élelmiszerrel érintkező felületeket öblítse le tiszta vízzel és hagyja 

megszáradni

Suma® Multipurpose Care
Általános felülettisztító SmartDose rendszerben



Vödör feltöltése padló, falak, ajtók, plafon tisztítására:
1. Töltse fel a vödröt vízzel
2. Fordítsa el a sárga adagolófejet a vödör állásba; húzza fel a fejet, majd nyomja le (3ml/L)
3. Az oldat alkalmazásához használjon mopot, törölje át a tisztítandó felületet
4. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni

Mosogató feltöltése kézi mosogatáshoz:
1. Töltse fel 40 liter vízzel a mosogató tartályt
2. Fordítsa el az adagolófejet a mosogató jelzésre, húzza fel, majd nyomja le
3. Áztassa be az eszközöket és törölje át törlőkendővel, kefével vagy súroló szivaccsal
4. Öblítse le alaposan és hagyja megszáradni

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 használati útmutatóban foglaltak betartása mellett a Suma Multipurpose Care D2.33 alkalmas minden a konyhában általában 
előforduló felületen való használatra. 
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Termék Cikkszám Kiszerelés

Suma Multipurpose Care D2.33 100878516 2 x 1,4 L

Technikai adatok
Megjelenés Tiszta, kék folyadék

pH érték (töményen) 7

Relatív sűrűség [20°C] 1,04 g/cm³

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak.

Elérhető kiszerelés


