
Sun® Professional 
Liquid

Folyékony gépi mosogatószer minden 
vízkeménységhez

Termékleírás

A Sun Professional Liquid gépi mosogatószer kiválóan eltávolítja a 

szennyeződéseket minden vízkeménység mellett. Mindig tökéletes 
eredményt biztosít, használata 1 – 5 perces mosogatási fázissal rendelkező 
mosogatógépekhez ajánlott.

Legfontosabb tulajdonságok

A Sun Professional Liquid egy erősen lúgos, aktív klór tartalmú folyékony gépi 
mosogatószer, mely egy és több tankos mosogatógépben való használatra 
is alkalmas. Speciális összetételének köszönhetően kiválóan eltávolítja a 
zsírokat, az odaszáradt ételmaradékokat és az egyéb szennyeződéseket 
az edényekről és minden vízkeménység mellett használható. Alkalmazható 
edények, tálak, lábasok, evőeszközök, poharak, serpenyők és egyéb - kivéve 
lúgérzékeny felülettel rendelkező - konyhai eszközök gépi mosogatására. A 
Sun Prof. Rinse Aid Acidic öblítőszerrel együtt használva cseppmentesen 
száradó, ragyogó edényeket biztosít.

Előnyök
• Intenzíven tisztít és gyorsan eltávolítja a zsírokat és fehérjéket

• Magas koncentrációja miatt használata gazdaságos
• Minden vízkeménység mellett használható
• A speciális összetevők megakadályozzák a mosogatógép vízkövesedését
• 1 – 5 perces mosogatási fázissal rendelkező mosogatógépekhez

A Business Solutions termékkör bemutatása
A Diversey Care-nél arra törekszünk, hogy minél jobban megértsük 
partnereink tisztítási igényeit és megfeleljünk azoknak. Business Solutions 
termékkörünk tagjai ismert és megbízható márkákkal foglalják magukban a 
professzionális tisztítás jellemzőit.
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Sun® Professional Liquid

Használati utasítás

A Sun Professional Liquid-et a Diversey automatikus adagoló berendezésével vagy beépített adagoló szivattyúval rendelkező 
mosogatógépekhez ajánlott használni. Széles körben alkalmas egy- és több tankos gépi mosogatógépben való használatra. A 
tökéletes tisztaság érdekében 1,5 – 4 ml/ l koncentrációban használja a helyi adottságoktól függően. A termék akár 350 - 400 ppm 
CaCO3 keménységű vízzel is használható. A pontos adagolási mennyiséget lásd a táblázatban. Erős szennyezettség esetén az adag 
növelhető. 

Technikai adatok

Megjelenés tiszta, sárga folyadék pH (töményen) >12

Szag klór szagú Relatív sűrűség (20 °C) 1,24 g/cm³ 

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Adagolási táblázat: °dH ppM CaCO3 Kezdő adag (ml/L)

Lágy víz: <10 <170 2,0

Közepesen kemény víz: 10 – 16 170 – 270 2,0 – 3,0

Kemény víz: 16 – 21 270 – 350 3,0 – 4,0

Nagyon kemény víz: >21 >350 >4,0

Termék Kiszerelés Cikkszám

Sun Professional Liquid 10 L 100847111 

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag 
intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen 
tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 1 évig megőrzi.

Termék-kompatibilitás

Az ajánlott felhasználási feltételek mellett a Sun Professional Liquid alkalmas a legtöbb konyhában előforduló anyag tisztítására. 
Nem használható lúgérzékeny felületeken, mint például réz, sárgaréz, alumínium vagy gumi.

www.sealedair.com
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