
Sun® Professional 
Rinse Aid Acidic

Folyékony gépi öblítőszer
Termékleírás
A Sun Professional Rinse Aid Acidic egy alacsony 
habzású savas gépi öblítőszer, mely megakadályozza a 
vízkőképződést a mosogatógépekben.

Legfontosabb tulajdonságok
A Sun Professional Rinse Aid Acidic különleges 
összetételének köszönhetően használható valamennyi 
típusú mosogatógéphez. A termék alacsony habzású 
felületaktív anyagok keverékét tartalmazza, mely 
biztosítja a gyors és csíkmentes száradást és a habzás 
szabályozását a mosogatógépben. Tartalmaz továbbá 
vízkőképződés-gátló hatóanyagokat, ami a gépet 
vízkőmentesen tartja a közepesen kemény és kemény 
víz esetén is. Alkalmazható edények, tálak, lábasok, 
evőeszközök, poharak, serpenyők és egyéb konyhai 
eszközök gépi öblítésére.A Sun Prof. Liquid gépi 
öblítőszerrel együtt használva kitűnő eredményeket 
nyújt.

Előnyök

• Gyors száradást biztosít
• Csík- és foltmentes edények
• Minden vízkeménység mellett használható
• A speciális összetevők megakadályozzák a
mosogatógép vízkövesedését

P ro Formula 
A tökéletesen tiszta környezet jelenti a tökéletes 
vendégélmény legbiztosabb alapját. A Pro Formula by 
Diversey világszerte ismert, megbízható márkanevek alatt 
professzionális összetételű tisztítószerek teljes skáláját 
nyújtja Önnek, hogy már az első használatukkal is kiváló 
eredményt érjen el.

Egy lépéssel közelebb vállalkozása fejlesztéséhez.
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Sun® Professional savas gépi öblítőszer

Megjelenés pH-érték

tiszta, színtelen folyadék             

Termék Kiszerelés Cikkszám

Sun Professional Rinse Aid Acidic  6 x 2 L

Relatív sűrűség (20°C):
1,04 g/cm³

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 2 évig megőrzi.

Használati utasítás
A Sun Professional savas öblítőszert a Diversey automatikus adagoló berendezésével, vagy beépített 
adagoló szivattyúval rendelkező mosogatógépekhez ajánlott használni a mosogatógép utolsó öblítési 
fázisába, de kisebb mosogatógépek esetén manuálisan is adagolható a gép öblítőszer tartályába. 
Valamennyi típusú mosogatógéphez alkalmas, minden vízkeménység mellett hatékony! 
Adagolás: automata adagolóberendezésen keresztül: 0,2-0,5 ml/L. A pontos adagolási mennyiség a 
helyi körülményektől függ.
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Termék-kompatibilitás
Az ajánlott felhasználási feltételek mellett a Sun Professional Rinse Aid Acidic alkalmas a 
legtöbb konyhában előforduló anyag tisztítására. Nem használható savérzékeny 
felületeken 
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