
s Star conc   D1 conc

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για το
πλύσιμο σκευών στο χέρι

Περιγραφή
Βασικές ιδιότητες
Το Suma Star conc D1 conc είναι ένα ουδέτερο, υπερσυμπυκνωμένο υγρό
απορρυπαντικό που τροφοδοτείται σε περιέκτη 10 L για την αναγέμιση φιαλών 2L
μέσω του συστήματος D1 Refill ή QFM της Diversey. Το Suma Star conc D1 conc που
διατίθεται μέσω του Refill/QFM είναι κατάλληλο για το χειρωνακτικό καθαρισμό όλων
των σκευών της κουζίνας. Το προϊόν αποτελεί ιδανικό συνδυασμό ανιονικών και μη
ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών οι οποίες διασπούν τα λίπη και τις ξεραμένες
τροφές και κάνουν το ξέπλυμα εύκολο. Έχει χαμηλό ιξώδες για να είναι κατάλληλο για
χρήση σε καπάκια δοσομέτρησης για την υγιεινή της κουζίνας

Πλεονεκτήματα
•   Μειώνει τα απόβλητα, απαιτεί μικρότερη χωρητικότητα κατά την αποθήκευση και

προσφέρει ασύγκριτη οικονομία στη χρήση χάρη στην ισχυρά συμπυκνωμένη
σύνθεσή του
•   Διαλύει τα λίπη και τις ξεραμένες τροφές
•   Δεν αφήνει ίχνη, με εύκολο ξέπλυμα για φινίρισμα ανώτερης ποιότητας
•   Ο σταθερός αφρός του χαρίζει αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας στο

διάλυμα καθαρισμού
•   Η χρήση του συστήματος Refill/QFMl της Diversey συντελεί στον περιορισμό των

αποβλήτων και στην εξοικονόμηση χρημάτων επειδή διανέμει με ακρίβεια.

Οδηγίες χρήσης
Συνδέστε έναν περιέκτη Suma Star conc D1 conc στο D1 Refill system ή στη
δοσομετρική συσκευή QFM της Diversey. Τοποθετήστε το επαναγεμιζόμενο δοχείο
στη συσκευή στήριξης και αφήστε να γεμίσει. Απομακρύνετε όταν έχει ολοκληρωθεί
το αυτόματο γέμισμα και βιδώστε το δοσομετρικό καπάκι υγιεινής της κουζίνας στο
δοχείο.

Γενικός καθαρισμός:
1.  Χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 0.2ml/L* ζεστού νερού. 2-3 δόσεις (40-60ml) ανά

νεροχύτη, ανάλογα με το μέγεθος του νεροχύτη
2.  Μουλιάστε τα αντικείμενα που πρόκειται να καθαριστούν και πλύνετέ τα με πανί,

βούρτσα ή πετσετάκι
3.  Ξεβγάλτε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει

Για πολύ βρώμικα αντικείμενα, μπορεί να απαιτείται επιπλέον δόση. Η ακριβής
δοσολογία εξαρτάται από τισ συνθήκες του χώρου (σκληρότητα νερού, επίπεδο
ρύπου, διαδικασίες).

© A.I.S.E.

*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, πράσινο υγρό
pH (αδιάλυτο): 7
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1,02
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 συνθήκες χρήσης, το Suma Star conc D1 conc είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υλικά που συνήθως
απαντώνται στην κουζίνα.
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