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D10.5
Termékleírás
A Suma Star Des D10.5 folyékony fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer 
koncentrátum, mely minden edény és eszköz kézi mosogatására, valamint vízálló 
felületek fertőtlenítő tisztítására is alkalmas.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Star Des D10.5 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. 
Az oldat felületaktív anyagokat tartalmaz, melyeknek köszönhetően egy lépésben 
alkalmas tisztításra és fertőtlenítésre. Egyedi, QAC és PHMB-tartalmú összetétele 
és szekvesztráns tartalma lehetővé teszi, hogy a termék rendkívül hatékonyan 
lépjen fel a mikro-organizmusok széles spektruma ellen.

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

Fertőtlenítő hatású kézi mosogatás:
1. Készítsen oldatot 0,5-1%-os koncentrációban, kézmeleg vízben 
2. Tisztítsa meg az edényeket és egyéb eszközöket kefe vagy törlőruha 

segítségével az oldatban 
3. Hagyja hatni legalább 5 percig 
4. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni 

Általános tisztítás és fertőtlenítés:
1. Készítsen oldatot 2%-os koncentrációban, kézmeleg vízben 
2. Távolítsa el a makacs szennyeződéseket a felületről
3. Tisztítsa meg a felületeket az oldattal átitatott törlőruha vagy kefe segítségével
4. Hagyja a szert hatni legalább 5 percig 
5. Öblítse le az étellel érintkező felületeket tiszta vízzel és hagyja megszáradni 
Makacs szennyeződések esetén végezzen előáztatást vagy előtisztítást Suma Star 
Des D10.5 használatával.
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Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, zöld folyadék
pH (töményen): 4.0
pH (1%-os oldat): 6.0
Relatív sűrűség: 1,03 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. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Termék kompatibilitás
A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Suma Star Des D10.5 a legtöbb, konyhákban általában előforduló eszköz és 
felület tisztítására alkalmas.

Mikrobiológiai adatok
A Suma Star Des D10.5 megfelel az EN 1276 sz. jóváírásnak, 2%-os hígítás és kemény víz esetén (300ppm CaCO3), szennyezett 
körülmények között (0,3% bovine albumin), 5 perces behatási idő, 20°C.
A Suma Star Des D10.5 megfelel az EN 1276 sz. jóváírásnak, 0,5%-os hígítás és kemény víz esetén (300ppm CaCO3), szennyezett 
körülmények között (0,3% bovine albumin), 5 perces behatási idő, 40°C.
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