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Intenzív gépi mosogatószer lágy vízhez

Termékleírás
A Suma Forte Plus Pur-Eco L54 mosogatáshoz kifejlesztett, magas koncentrációjú,
nagy teljesítményű, lúgos folyékony mosogatószer, amely összetétele révén kiválóan
eltávolítja a szennyeződéseket lágyvizes környezetben.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Forte Plus Pur-Eco L54 környezetkímélő mosogatószer, amelyet lágy vízzel való
mosogatásra fejlesztettek ki. Használata többtartályos géppel, hagyományos
adagolóberendezéssel történhet. Ajánlott felhasználása mellett, maró lúg tartalma
valamint vízkőlerakódás- és korróziógátló összetevői révén kiválóan eltávolítja a
szennyeződéseket.

Előnyök
•   - Erős lúgos hatásának köszönhetően megtisztítja az edényeket a zsírtól és a

rászáradt ételmaradékoktól
- Magas koncentrációjának köszönhetően használata gazdaságosabb
- Megakadályozza a lágyvizes környezetben történő vízkőlerakódást

Használati útmutató
A Suma Forte Plus Pur-Eco L54 adagolása a Diversey automata adagolója segítségével
történhet. Lágyvizes környezetben, a tökéletes tisztítóhatás elérése érdekében legalább
1,5 g/liter koncentrációt alkalmazzon, amennyiben a víz CaCO tartalma nem haladja
meg a 55 milliomodot. Erős szennyeződés vagy nagyobb vízkeménység mellett a
szükséges koncentráció elérheti a 3 g/litert is.
FIGYELMEZTETÉS: Az első használat vagy a használt terméktípus váltása előtt öblítse
át az adagolórendszer pumpáját és csöveit, hogy elkerülje a csövek kristályosodását,
ami a termékek keveredése miatt léphet fel.

*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója
véleményét a pontos adagolást illetően.



s Forte plus Pur-Eco   L54

Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta folyadék
pH (1%-os oldat esetén): 12,5
Relatív sűrűség: 1,31
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termékkompatibilitás
Az ajánlott felhasználási módot követve a Suma Forte Plus Pur-Eco L54 alkalmas a legtöbb, konyhában használatos anyag tisztítására. Ne
használja lúgos hatásra érzékeny anyagokon, mint pl. réz, bronz, alumínium vagy gumi.

Környezetvédelmi információ
A Suma Forte Plus Pur-Eco L54 rendelkezik a Nordic Eco (SWAN) legfrissebb irányelvei szerinti tanúsítvánnyal.
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