
SURE® Hand Dishwash

Handdiskmedel Divermite refillpåse
Produktbeskrivning
SURE Hand Dishwash är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% 
biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga 
rengöringsbehov. SURE Hand Dishwash är ett koncentrerat handdiskmedel för 
rengöring av kastruller, stekpannor, porslin, glas och alla diskbara köksredskap.
För optimal dosering ska SURE Hand Dishwash doseras med Divermite Plus 
dispensersystem från Diversey.

Produktegenskaper
• Lämplig för rengöring av kastruller, stekpannor, porslin, glas och alla diskbara 

köksredskap
• Utan färg och parfym (krav enligt EU Ecolabel)
• Lågskummande (lämplig även för blötläggning av diskgods innan maskindisk)
• Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
• 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
• Ingen miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning
• Produkten är helt oklassificerad

Produktfördelar
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Bekväm och kontrollerad dosering med Divermite Plus systemet från Diversey
• Lämnar inga ränder och är lätt att skölja bort
• Löser mycket effektivt fett och fastbränd mat
• Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror

Bruksanvisning
SURE Hand Dishwash levereras i 1,5 liters refillpåsar av plast som enkelt monteras i 
Divermite Plus dispensern från Diversey. 
1. Fyll en diskho med 30 liter varmt vatten och dosera 2 doser (2 x 15ml) med SURE 

Hand Dishwash (koncentration 0,1%).
2. Blötlägg delarna som skall diskas och diska med borste, svamp eller trasa.
3. Skölj noggrant med rent vatten och låt lufttorka.
Vid kraftigt smutsat diskgods kan doseringen ökas efter behov.



SURE® Hand Dishwash

Handdiskmedel Divermite refillpåse
Teknisk information
Utseende: färglös eller svagt gul, viskös vätska
pH koncentrat:  4,5
Densitet (20°C): 1,04
Viskositet (20°C): 370 mPa.s.
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.
Endast för professionell användning.
Förvara i sluten originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan SURE Hand Dishwash användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök.

Miljöinformation
SURE Hand Dishwash formuleringen är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B testet.
Dom ytaktiva ämnen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU Detergent Regulation,  
EC 648/2004.
SURE Hand Dishwash är miljömärkt och licensierad med EU Ecolabel (EU: NL/019/012) och uppfyller EU Ecolabel kraven som en 
miljövänlig produkt.
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