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Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για µαλακά
νερά

Περιγραφή
Το Suma Revoflow Max P1 είναι ένα υψηλής απόδοσης απορρυπαντικό πλυντηρίου
πιάτων σε σκόνη ειδικά σχεδιασµένο να παρέχει αποτελεσµατική αποµάκρυνση των
ρύπων σε συνθήκες µαλακού νερού.

Βασικές ιδιότητες
To Suma Revoflow Max P1 είναι ένα ισχυρά αλκαλικό απορρυπαντικό σε µορφή
σκόνης για χρήση σε όλους τους τύπους επαγγελµατικών πλυντηρίων πιάτων..
Περιέχει µίγµα καυστικών αλκάλεων για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση λίπους
και ελαίων, µίγµα συµπλοκοποιητών για εξαιρετικά αποτελέσµατα καθαρισµού και
την αποφυγή δηµιουργίας αλάτων στο πλυντήριο σε συνθήκες µαλακού νερού και
ενεργό χλώριο για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των λεκέδων. Το Suma
Revoflow Max P1 δοσολογείται αποτελεσµατικά µέσω του συστήµατος της Divesey
Revoflow, το οποίο συνδυάζει άριστη απόδοση, ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Πλεονεκτήματα
•   Σκόνη ελεύθερης ροής που παρέχει εξαιρετικά αποτελέσµατα
•   Άριστη αποµάκρυνση αµύλου
•   Αποτελεσµατική αποµάκρυνση των λεκέδων
•   Οικονοµία στη χρήση
•   Εύκολο στη χρήση λόγω της µικρής συσκευασίας
•   Ασφάλεια στο χρήστη χάρη στο κλειστό σύστηµα συσκευασίας

Οδηγίες χρήσης
Χρησιµοποιείστε το Suma Revoflow Max P1 µόνο µέσω του συστήµατος Revoflow της
Diversey σε συγκέντρωση 1.0-3.0 g/lt σε συνθήκες µαλακού νερού. Σε συγκέντρωση 1
g/lt αποφεύγετε την επικάθιση αλάτων σε νερά σκληρότητας µέχρι 90 ppm CaCO3.
Η ακριβής δοσολόγηση εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες

*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: Λευκή κοκκώδης σκόνη
pH (1% διαλύµατος): 12
Πυκνότητα (kg/l): 1,10
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.
Μόνο για επαγγελµατική χρήση. 

Συμβατότητα προϊόντος
Κάτω από τις συνιστώµενες οδηγίες χρήσης, το Suma Revoflow Max P1 είναι κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα υλικά που συνήθως
απαντώνται στην κουζίνα. Μην το χρησιµοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες στα αλκάλεα ( χαλκός, αλουµίνιο, µπρούτζος)
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