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Allesreiniger

Omschrijving
Suma Multi D2 is een krachtige allesreiniger voor het reinigen van harde oppervlakken
in grootkeukens, zoals vloeren, wanden, plafonds en algemene apparatuur.

Eigenschappen
Suma Multi D2 is een mild alkalisch, vloeibaar reinigingsmiddel dat geschikt is voor het
handmatig reinigen van alle afwasbare oppervlakken in de keuken. Het product is
uitermate effectief in het verwijderen van vetten en ingedroogde voedselresten. Het
product is toepasbaar bij alle waterhardheden.

Voordelen
•   Breekt vet en ingedroogde voedselresten af en maakt het oppervlak glanzend

schoon.
•   Effectief voor alle soorten waterhardheden.
•   Veelzijdige toepassing en geschikt voor gebruik op de meeste oppervlakken, met

uitzondering van gepolijst aluminium.
•   Uitermate zuinig in het gebruik dankzij de geconcentreerde samenstelling.

Gebruiksaanwijzing
Voor gecontroleerde dosering kan het product worden gebruikt via het Diversey QFM-
systeem.

Spray reiniging:
1.  Minimale aanbevolen dosering van 5 ml * tot 750 ml water in een spuitfles.
2.  Sproei oppervlak met oplossing en reinig met een vochtige doek.
3.  Spoel voedselcontactoppervlakken schoon met schoon water en laat aan de lucht

drogen.

Algemene schoonmaak:
1.  Minimale aanbevolen dosering van 5 ml / l * van hand warm water.
2.  Reinig oppervlakken met een doek, borstel of dweilsysteem.
3.  Spoel voedselcontactoppervlakken schoon met schoon water en laat aan de lucht

drogen.

Vloerreiniging:
1.  Minimaal aanbevolen dosering van 5 ml / l * in warm water.
2.  Breng oplossing met dweil aan.
3.  Verwijder vuil met de dweil.

De werkelijke dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden
(waterhardheid, mate van vervuiling, 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 blauwe vloeistof
pH waarde (onverdund): 10,5
pH waarde (verdund): 9,0
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 Multi D2 geschikt voor gebruik op alle materialen die vaak in de keuken worden
aangetroffen.
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