
Termékleírás
A SURE Cleaner & Degreaser az egyedi SURE termékkör tagja, mely 100%-osan 
lebomló*, növényi alapú összetétellel rendelkező professzionális tisztítószereket 
kínál minden napi tisztítási feladat elvégzésére.
A SURE Cleaner & Degreaser egy általános felülettisztító szer koncentrátum, 
mely minden konyhai vízálló felület, többek között falak, ajtók, padlók, mennyezet 
és berendezési tárgyak tisztítására alkalmas, élelmiszert feldolgozó/felhasználó 
helyiségekben is.

Legfontosabb tulajdonságok
• Minden vízálló kemény felület tisztítására alkalmas
• Minden vízkeménység mellett hatékony
• Illat- és színezőanyagmentes
• Megújuló forrásokból származó, növényi alapú összetevőket tartalmaz
• 100%-osan lebomlik és természetes módon komposztálódik
• Környezeti veszély szempontjából nem besorolt, a felhasználásra vonatkozóan

nem rendelkezik biztonsági figyelmeztetéssel

Előnyök
• Koncentrált összetétele gazdaságos használatot tesz lehetővé
• Hatékony összetételének köszönhetően feloldja a zsíros- és odaszáradt

szennyeződéseket
• Csíkmentes, csillogó felületeket hagy maga után
• A környezetre gyakorolt hatása alacsony

Használati útmutató

Szórófejes tisztítás:
1. Töltse fel a 750 ml- es szórófejes flakont vízzel és adjon hozzá 10 ml SURE

Cleaner & Degreaser tisztító- zsíroldószer koncentrátumot
2. A szerrel való kezelés  előtt távolítsael a nagyobb szennyeződéseket és

törmelékeket a felületről
3. Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre a szórófej segítségével és törölje át

törlőkendő segítségével
4. Az élelmiszerrel érintkező felületeket alaposan öblítse le tiszta vízzel, majd

hagyja megszáradni

Vödrös tisztítás/padozattisztítás:
1. Adjon 5 – 15 ml SURE Cleaner & Degreaser tisztító-  zsíroldószer

koncentrátumot/liter kézmeleg vízhez egy vödörbe (0,5–1,5%- os oldat)
2. A szerrel való kezelés előtt távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket és

törmelékeket a felületről
3. Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre törlőkendő, kefe vagy mop segítségével

és törölje át
4. Az élelmiszerrel érintkező felületeket alaposan öblítse le tiszta vízzel, majd

hagyja megszáradni
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Használati útmutató padozattisztításhoz
Adagolás: A tisztítószert a vízzel feltöltött tartályba/vödörbe adagolja. 
Gépi/vödrös tisztítás: Adjon 25 ml tisztítószert 10 liter oldat készítéséhez (0,25%-os koncentráció).
Erős szennyeződés esetén a koncentráció 1%-ig emelhető (100 ml/10l).
A nagyobb felületeket súrológéppel és/vagy moppal tisztítsa. A nagyon szennyezett felületeken hagyja pár percig hatni az oldatot, 
mielőtt áttörölné azt.
Felső réteg eltávolítása, mélytisztítás: 200 ml 10 liter oldathoz (2%).
Vigye fel az oldatot a felületre súrológép vagy mop segítségével és hagyja hatni 5 percig, majd súrolja át és gyűjtse össze a 
szennyezett oldatot.

Technikai adatok
Megjelenés színtelen-halványsárga folyadék 
pH (töményen) >11.5
Relatív sűrűség (20°C-on) 1,02 g/cm³
Viszkozitás (20°C-on) <50 mPa.s

SURE® Cleaner & Degreaser
Erőteljes tisztító-  zsíroldószer és padozattisztító szer

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

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

Termék kompatibilitás
A használati útmutatóban foglaltak betartása mellett a SURE Cleaner & Degreaser minden vízálló felület és anyag tisztítására 
alkalmas, kivéve a puha fémeket (pl. alumínium, réz, sárgaréz). Ne használja víz-érzékeny felületeken (pl. kezeletlen fa, parafa).

Környezeti információ
*: A SURE Cleaner & Degreaser az OECD 301B tesztjének megfelelően 100%-osan biológiailag lebomló.
A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváírásának megfelelően biológiailag lebomlók.
Az EU Ecolabel jóváhagyás regisztrálása folyamatban van.

Elérhető kiszerelések
A SURE Cleaner & Degreaser 1 literes flakonos, és 5 literes kannás kiszerelésben érhető el. Mindkét csomagolás újrahasznosítható, 
az 5 literes kannából pedig újratölthető az 1 literes flakon a napi tisztítás megkönnyítésére.

www.diversey.com


