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Υπερσυμπυκνωμένο υγρό για πλύσιμο σκευών στο
χέρι

Περιγραφή
Το Suma Star plus D1 plus είναι υπερσυµπυκνωµένο υγρό για πλύσιµο στο χέρι
πιάτων, κατσαρολών, τηγανιών, πήλινων, γυάλινων και όλων των πλενόµενων σκευών
κουζίνας.

Βασικές ιδιότητες
Το Suma Star plus D1 plus είναι ένα ουδέτερο, ισχυρά συµπυκνωµένο υγρό
απορρυπαντικό κατάλληλο για το χειρωνακτικό καθαρισµό όλων των σκευών της
κουζίνας. Η σύνθεσή του αποτελεί ιδανικό συνδυασµό ανιονικών και µη ιονικών
επιφανειοδραστικών ουσιών, οι οποίες διασπούν τα λίπη και τις ξεραµένες τροφές και
κάνουν το ξέπλυµα εύκολο χωρίς να αφήνουν ίχνη. Για δοσολογία ακριβείας το Suma
Star plus D1 plus πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µέσω του Divermite dispenser της
Diversey.

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

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

διάλυµα καθαρισµού
•   Η βολική και ελεγχόµενη δοσολογία µέσω του συστήµατος Divermite της Diversey

εξοικονοµεί χρήµατα

Οδηγίες χρήσης
Το Suma Star plus D1 plus διατίθεται σε εύκαµπτες πλαστικές αµπούλες του 1.5L
σχεδιασµένες έτσι ώστε να χωρούν στο δοχείο Divermite της Diversey.

Δοσολογία:
Divermite Plus Dispenser: η συνιστώμενη ελάχιστη δόση είναι 1 δόση (15ml) ανά 40L

Γενικός καθαρισµός:
1.  Χρησιµοποιείται σε συγκέντρωση 1 δόσης των 15 ml (0,375 ml/L) ανά 40λίτρα

ζεστού νερού
2.  Μουλιάστε τα αντικείµενα που πρόκειται να καθαριστούν και πλύνετέ τα µε πανί,

βούρτσα ή συρµάτινο σφουγγάρι
3.  Ξεπλύνετε καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν

Για πολύ λερωµένα αντικείµενα, µπορεί να απαιτείται µεγαλύτερη συγκέντρωση.
© 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, κίτρινο, ιξώδες υγρό
pH (αδιάλυτο): 7.0
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.05
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 συνθήκες χρήσης, το Suma Star plus D1 plus είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υλικά που συνήθως
απαντώνται στην κουζίνα.
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