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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Afvoerreiniger

Omschrijving
Suma Drain GTS Plus is een sterk geconcentreerde bioformulatie, speciaal ontwikkeld
voor het preventief onderhoud van vetputten, afvoerleidingen en rioolputjes.

Eigenschappen
Suma Drain GTS Plus is een geconcentreerde formulering met een gepatenteerde mix
van microbiële soorten die organisch afval afbreken, zoals vet, vetzuren, eiwitten,
lipiden en koolhydraten. Het breekt vetzuren veilig af en voorkomt extra onderhoud en
verstoppingen. Suma Drain GTS Plus is een milieuvriendelijke formule die geen
afvoerpijpen beschadigt en compatibel is met rioolwaterzuiveringssystemen.

Voordelen
•   Unieke vetafbraakcapaciteit houdt de afvoerleiding vetvrij
•   Unieke kieming en enzymproductie verhoogt de bacteriële activiteit in diverse

toepassingen voor organisch afval
•   Voorkomt nare geuren afkomstig van het afvoersysteem
•   Goede resultaten in zowel aerobe als anaerobe omstandigheden
•   Sterk geconcentreerde formule die manueel of met automatisch doseersysteem

toegepast kan worden
•   Veilig voor afvoersystemen

Gebruiksaanwijzing
Onderhoud:
1.  Doseer 300-700 ml Suma Drain GTS via Diversey automatisch doseersysteem per

dag naar het afvoersysteem / vetafscheider. Voeg het product bij voorkeur toe aan
de vetvanger na het schoonmaken aan het eind van de dag. Geadviseerde
doseringen in verhouding tot de grootte van de vetvanger:
<500L dosis 300-400ml / dag
500-1000L dosis 40 - 600 ml / dag
> 1000L dosis 700ml / dag

Eerste opstartbehandeling:
1.  Verdun 3L Suma Drain GTS met 12L handwarm water. Distribueer de oplossing

distribueer deze naar alle vloerafvoeren in de keuken. Dit zorgt voor een
vermindering van de geur binnen de volledige faciliteit binnen 12-24 uur.

2.  Voor de eerste 7-10 dagen doseer 500-700 ml per dag aan het afvoersysteem via
het Diversey-doseersysteem. Voeg productstroom toe aan vetvanger. Voeg bij
voorkeur de Suma Drain GTS toe na het schoonmaken aan het eind van de dag.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: romige witte vloeistof
pH waarde (onverdund): 8,5
Relatieve dichtheid: 1,06
Aantal bacteriën (sporen): 1 x 10(8) CFU/ml
Gram-negatieve bacteriën: negativ
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Suma Drain GTS Plus is veilig voor de materialen die worden gebruikt in afvoerleidingen en afvoersystemen.
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