
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Termékleírás 
A Suma Scale D3.5 egy savas tisztítószer, mely konyhai berendezések, 
eszközök és mosogatógépek időszakos vízkőtelenítésére alkalmas. 

Legfontosabb tulajdonságok 
A Suma Scale D3.5 hatékonyan eltávolítja a konyhai berendezések, pl. 
gőzölők, forralók, melegen tartó tálak, teáskancsók stb. felületén keletkező 
vízkövet. Szervetlen sav és nemionos felületaktív anyag hatékony elegyén 
alapul, így minden felületről maradék nélküli eltávolítja a 
vízkőlerakódásokat. 

Előnyök 
• Hatékonyan eltávolítja a vízkövet
• Az oxid-réteg eltávolításával az elkopott, matt fémfelületeket újra

csillogóvá varázsolja

Használati útmutató 
Áztatásos tisztítás: 
1. Adjon 100-300 ml Suma Scale D3.5-öt egy liter meleg vízhez.

(A lerakódás mértékétől függően 10-30%)
2. Töltse fel az oldattal a tisztítandó edényt, vagy áztassa az oldatba a

tisztítandó eszközt, amíg a vízkő fel nem oldódik.
3. Szükség esetén a makacs lerakódások eltávolítására dörzsölje át a

felületet.
4. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.
Szórófejes tisztítás:
1. Szórófejes flakon segítségével vigyen fel a tisztítandó berendezésre

vagy felületre 300 ml/L (30%-os) meleg vizes oldatot.
2. Hagyja hatni legalább 30 percig, majd kefével dörzsölje át.
3. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.
Mosogatógépek vízkőtelenítése:
1. Kapcsolja ki a mosogatógép adagolóberendezését.
2. Töltse fel a mosogatógépet tiszta vízzel.
3. Adjon a víz mennyiséghez megfelelő Suma Scale D3.5-öt a vízhez,

hogy 10-20%-os oldatot készítsen (100-200 ml/L).
4. Járassa a gépet 10-15 percig, majd eressze le az oldatot.
5. Amennyiben nem sikerült maradéktalanul eltávolítani a

lerakódásokat, ismételje meg a folyamatot.
6. Az oldat leeresztése után alaposan öblítse át a gépet.
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Konyhai vízkőoldószer időszakos használatra 

Technikai adatok 
Megjelenés: átlátszó folyadék 
pH érték (töményen): 1.2 
Relatív sűrűség [20oC]: 1,11 
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők 
termékspecifikációnak. 

Biztonságos kezelés és tárolási információ 
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes 
útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza.  
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó.  
Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket. 

Termékkompatibilitás  
Rendeltetésszerű használat mellett a Suma Scale D5.2 a konyhában 
általában megtalálható felületek tisztítására alkalmas, azonban a réz, bronz 
és alumínium eszközök és felületek odafigyeléssel kezelendők (rövid 
behatási idővel). 

Forgalmazza: 
Diversey Kft. 
 2040 Budaörs Puskás T. utca 6. 
Tel: 23/509-100

www.diversey.com  


