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Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι

Περιγραφή
Το Suma Star Pur-Eco είναι ένα ισχυρό, συμπυκνωμένο υγρό για το πλύσιμο σκευών
στο χέρι. Καθαρίζει κατσαρόλες, τηγάνια, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια και όλα τα
πλενόμενα σκεύη κουζίνας.

Βασικές ιδιότητες
Το Suma Star Pur-Eco D1 είναι ένα συμπυκνωμένο ουδέτερο υγρό για το πλύσιμο
όλων των σκευών κουζίνας στο χέρι. Το προϊόν αποτελείται από ένα ιδανικό
συνδυασμό ανιονικών και αμφοτερικών τασιενεργών τα οποία διασπούν τα λίπη και
τις ξεραμένες τροφές και κάνουν το ξέπλυμα εύκολο, χωρίς να αφήνουν ίχνη.

Πλεονεκτήματα
•   Συμπυκνωμένη σύνθεση που προσφέρει βέλτιστη οικονομία στη χρήση
•   Διασπά τα λίπη και τις ξεραμένες τροφές
•   Δεν αφήνει γραμμές, εύκολο ξέβγαλμα με εκπληκτικά αποτελέσματα
•   Με σταθερό αφρό που προσφέρει διάλυμα καθαρισμού με αποτελεσματικότητα

μεγαλύτερης διάρκειας
•   Μειωμένη επίδραση στο υδάτινο περιβάλλον
•   Λιγότερη χρήση επικίνδυνων ουσιών
•   Λιγότερα απορρίμματα

Οδηγίες χρήσης
1.  Χρησιμοποιήστε σε συγκέντρωση 2.5-5 ml Suma Star Pur-Eco D1 ανά 5 λίτρα

ζεστού νερού, ανάλογα με το επίπεδο των ρύπων.
2.  Για λιγότερους ρύπους: 2.5 ml / 5L νερό (1/2 κουταλάκι του γλυκού), Για έντονους

ρύπους: 5ml / 5L νερό (1 κουταλάκι του γλυκού)
3.  Εμβαπτίστε τα αντικείμενα που πρόκειται να καθαριστούν και πλύνετέ τα με πανί,

βούρτσα ή συρμάτινο σφουγγάρι.
4.  Ξεπλύνετε καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν.
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*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε
να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διαυγές, άχρωμο υγρό
pH (αδιάλυτο): 5
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.04
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Κάτω από τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, το Suma Star Pur-Eco D1 είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υλικά που συνήθως
συναντώνται στην κουζίνα.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Το προϊόν είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τα κριτήρια EU Flower σαν φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν.
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