
D1.55
Termékleírás
A Suma Star Des D1.55 az élelmiszeripar és vendéglátóipar minden területén 
használható, berendezések és eszközök tisztítására, fertőtlenítésére és kombinált 
kézi mosogatásra.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Star Des D1.55 folyékony fertőtlenítő tisztítószer koncentrátum, mely 
bármilyen felületet egy lépésben tisztít és fertőtlenít. A termék minden edény és 
eszköz fertőtlenítő hatású kézi mosogatására alkalmas, valamint alkalmazható 
élelmiszertároló helyiségekben történő felülettisztításra is. 

Összetevők
Biocid hatóanyag:  N-(3-aminopropil)-N-dodecil-propán-1,3-diamin;  
 CAS: 2372-82-9; 19,5 g/L 
Antimikrobiális spektrum:  baktericid, yeasticid.

Előnyök
• Minden edény és eszköz fertőtlenítő hatású kézi mosogatására alkalmas
• Kemény, vízálló felületek egy lépésben történő tisztítására és fertőtlenítésére 

alkalmas
• Hatékonyan eltávolítja a zsíros és odaszáradt ételmaradékot
• Mikro-organizmusok széles skálája ellen hatásos, segít növelni a higiéniai 

biztonságot
• Minden vízkeménység mellett használható

Használati útmutató
Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:
0,5%-ban, 5 perces behatási idővel, vagy 1,0%-ban 2 perces behatási idővel 
baktericid és yeasticid hatású. Általános tisztító-, fertőtlenítéshez környezeti 
hőmérsékleten, kombinált kézi mosogatáshoz 40-45°C-os hőmérsékleten 
alkalmazandó. 
A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről – a padozat 
kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. 

Fertőtlenítő hatású kézi mosogatás:
1. Készítsen oldatot a fenti koncentrációban. 
2. Tisztítsa meg az edényeket és egyéb eszközöket kefe vagy törlőruha 

segítségével az oldatban.
3. Várja meg az előírt behatási időt.
4. Öblítse le az edényeket tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

Általános tisztítás és fertőtlenítés:
1.  Készítsen oldatot a fenti koncentrációban.
2. Távolítsa el a makacs szennyeződéseket a felületről.
3. Tisztítsa meg a felületeket az oldattal átitatott törlőruha vagy kefe segítségével.
4. Várja meg az előírt behatási időt.
5. Öblítse le az étellel érintkező felületeket tiszta vízzel és hagyja megszáradni 
Makacs szennyeződések esetén végezzen előáztatást vagy előtisztítást Suma Star 
Des D1.55 használatával.
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Technikai adatok
Megjelenés Tiszta, sárga színű, enyhén illatosított folyadék
pH (töményen) ≈10
Relatív sűrűség (20 °C) 1,09 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási útmutató
Részletes útmutatót a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a különálló Biztonsági Adatlap tartalmaz. 
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Élelmiszertől, italoktól, takarmánytól elkülönítve és gyermekektől elzárva kell tárolni.  
Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket. Szakszerű tárolás esetén minőségét 24 hónapig megőrzi.

Termék kompatibilitás
A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Suma Star Des D1.55 a legtöbb, konyhákban általában előforduló eszköz és 
felület tisztítására alkalmas.

Gyártó: Diversey Europe Operations B.V. Maarssenbroeksedijk 2., 3542DN Utrecht, Hollandia
Forgalmazó: Diversey Kft. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. / 2367 Újhartyán, Amerikai út 1. 23/509-100, 29/573-300
Terméktípus: PT4.
OTH engedélyének száma: JKF/13870-4/2016.
OGYÉI szakvélemény száma: OGYÉI/38175/2016.
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