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Aluminiumveilig ontvettingsmiddel voor zware
vervuiling

Omschrijving
Suma Extend D3 is een gebruiksklaar vloeibaar ontvettingsmiddel voor het verwijderen
van vet, ingebrand vuil en vetten van keukenapparatuur zoals ovens, grills,
afzuigkappen en braadpannen.

Eigenschappen
Suma Extend D3 is een mild alkalische ontvetter welke geschikt is voor het handmatig
reinigen van alle zwaar vervuilde oppervlakken in de keuken, zoals afzuigkappen en
kooktoestellen. Het product is geschikt voor het verwijderen van alle soorten vet en
ingedroogde voedselresten. Door de speciale samenstelling kan effectief ontvet
worden zonder sterke alkaliteit of gevaarlijke oplosmiddelen. Suma Extend D3 kan
worden toegepast op de meeste oppervlakken inclusief kunststof en zachte metalen
zoals aluminium.

Voordelen
•   Zeer goed reinigend en vuiloplossend vermogen ook bij lage temperaturen.
•   Werkt snel en zeer effectief op vettige oppervlakken.
•   Extra effectief door speciale spray units en lange werking op verticale oppervlakken.
•   Niet-bijtende formulering en veilig voor gebruik op aluminium.

Gebruiksaanwijzing
Suma Extend D3 wordt onverdund gebruikt. Rechtstreeks op het te reinigen oppervlak
aanbrengen. Alleen gebruiken op koude oppervlakken!

Ontvetten van werkbanken en ovens:
1.  Zorg dat de oppervlakte temperatuur lager dan 70°C.
2.  Spray het product op het te reinigen oppervlak met de schuim trigger.
3.  Laat het voor 10 - 30 minuten inwerken.
4.  Verwijder losliggend vuil en spoel na met schoon water en laat het aan de lucht

drogen.

Afzuigkappen, wasemkappen en filters::
1.  Verwijder voedsel uit de onmiddellijke omgeving en scherm

voedselcontactoppervlakken af.
2.  Rechtstreeks op het oppervlak spuiten.
3.  Laat gedurende 10-30 minuten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling.
4.  Verwijder losse vervuiling met een schuurspons. Let op interne afvoerkanalen.
5.  Spoelen met schoon water. Aan de lucht laten drogen.
6.  Filters met textiel of viltonderdelen niet behandelen.

Kook- en braadpannen::
1.  Schakel de gastoevoer en/of netspanning uit.
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2.  Eventuele inhoud laten weglopen of verwijderen.
3.  Rechtstreeks op het oppervlak spuiten.
4.  Laat gedurende 10-30 minuten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling.
5.  Borstel of schuur de binnenkant schoon.
6.  Spoelen met schoon water. Vloeistof afvoeren en het object aan de lucht

laten drogen.

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere gele vloeistof
pH waarde (onverdund): 12.5
Relatieve dichtheid: 1.02
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
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Extend D3 geschikt voor toepassing op alle, in de keuken voorkomende,
materialen.
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