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Eco-gecertifieerde allesreiniger

Omschrijving
Suma Total D2.4 is een superieure laagschuimende allesreiniger met sterk ontvettende
werking. Veilig voor alle te reinigen objecten in de grootkeuken, cafetaria’s, slagerijen,
supermarkten en bakkerijen. Zowel handmatig als machinaal toepasbaar.

Eigenschappen
Suma Total D2.4 is een pH neutraal, geconcentreerd vloeibaar reinigingsmiddel dat
geschikt is voor het reinigen van alle watervaste oppervlakken in de keuken. Dit product
is sterk ontvettend, perfect bevochtigend en geschikt voor zowel handmatig als
machinaal gebruik. Bovendien is het toepasbaar bij alle waterhardheden.

Voordelen
•   Door de totale verwijdering van vuil wordt de opbouw hiervan voorkomen
•   Periodiek onderhoud is nagenoeg overbodig
•   Lage dosering met optimaal resultaat
•   Ook leverbaar in een handige doseerfles (1 liter verpakking)
•   Laagschuimend
•   Voldoet aan de EU flower criteria als milieuvriendelijke allesreiniger
•   Een juiste dosering bespaart kosten en minimiliseert de impact op het milieu
•   Verminderde impact op het leven in het water
•   Verminderd gebruik van gevaarlijke substanties
•   Verminderd gebruik van verpakkingsafval

Gebruiksaanwijzing
For controlled dosing the product can be used via the Diversey QFM system.

Handmatig::
1.  Maak een oplossing aan van Suma Total D2.4 in een emmer met handwarmwater.

Dosering: 20 ml (1 maatbol bij 1L fles) per 5 liter water bij normale bevuiling.
Dubbele dosering bij zware bevuiling.

2.  Bewerk de te reinigen oppervlakken met behulp van een borstel, werkdoek of mop.
3.  Spoel voedselcontactoppervlakken goed af met schoon water en laat aan

de lucht drogen.

Vloerreiniging:
1.  Voor drukreiniging, schrobzuigen of bij gebruik van de Diversey

reinigingssystemen (Suma K7 doseer-sproeisysteem, J2000) de juiste dosering
instellen (4 ml/L water; dubbele dosering bij zware bevuiling).

2.  Oppervlakken reinigen, voedselcontactplaatsen naspoelen met schoon water,
laten drogen aan de lucht.

For heavily soiled items, a higher concentration may be required. Actual dosage will
depend on site conditions (water hardness, degree of soiling, procedures).

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij
Diversey voor advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere groene vloeistof
pH waarde (onverdund): 8,0
pH waarde (verdund): 7,5
Relatieve dichtheid: 1,03
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 Total D2.4 geschikt voor toepassing op de meeste, in de keuken voorkomende,
materialen.

Milieu-informatie
Aan Suma Total D2.4 is de licentie (DK/020/006) toegekend die voldoet aan de EU-Ecolabel criteria voor een milieuvriendelijk product.
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