
L10

Suma Alu
Υγρü απορρυπαντικü πλυντηρßου πιÜτων για ìÝτρια σκληρÜ νερÜ, ασφαλÝò για
αλουìßνιο

ΠεριγραφÞ
Το Suma Alu L10 είναι ένα συµπυκνωµένο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου
πιάτων ειδικά σχεδιασµένο ώστε να παρέχει εξαιρετική αποµάκρυνση των
λεκέδων σε µέτρια σκληρά νερά και να είναι ασφαλές για χρήση σε αλουµίνιο.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Το Suma Alu L10 είναι ένα υποκίτρινο υγρό απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασµένο
για χρήση σε µεγάλο εύρος πλυντηρίων πιάτων, ενός και πολλών κάδων και σε
πλυντήρια σκευών. Το προϊόν είναι σχεδιασµένο για χρήση σε µαλακά µέχρι και
σκληρά νερά. Περιέχει ένα µίγµα αλκαλίων και ενός ισχυρού παράγοντα ελέγχου
της εναπόθεσης αλάτων για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των ρύπων.
Περιέχει επίσης και παραµποδιστές διάβρωσης, που κάνουν το προϊόν
κατάλληλο για χρήση σε µαλακές µεταλλικές επιφάνειες, όπως αλουµίνιο και
ασήµι.

ΠλεονεκτÞìατα

• Ασφαλές για χρήσης σε αλουµίνιο
• ∆ιαλύει τα λίπη και τα ξεραµένα υπολείµµατα τροφίµων
• Κατάλληλο για χρήση σε µέτρια σκληρά νερά
• Η ισχυρά συµπυκνωµένη σύνθεσή του παρέχει µεγαλύτερη οικονοµία στη
χρήση

Οδηγßεò χρÞσηò
Το Suma Alu L10 κανονικά τροφοδοτείται µέσω του αυτόµατου δοσοµετρικού
συστήµατος της Diversey. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε
ενσωµατωµένες δοσοµετρικές αντλίες, όπου υπάρχουν. Για να εξασφαλιστούν
τέλεια αποτελέσµατα σε µαλακά έως µέτρια σκληρά νερά, δοσολογείται σε
συγκέντρωση 1.5 -4 ml/litre, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες.
Σε συγκέντρωση 1.5 ml/litre, εµποδίζει το σχηµατισµό εναποθέσεων αλάτων σε
νερό που περιέχει έως και 85 ppm CaCO3.

Κατά την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε καλά τις αντλίες και τους σωλήνες
µεταφοράς του δοσοµετρικού συστήµατος για να αποφευχθεί πιθανή
κρυστάλλωση στους σωλήνες αυτούς από την ανάµιξη των προϊόντων.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση ∆ιαυγές κίτρινο υγρό
pH (διάλυµα 1%) 12.0
Σχετική πυκνότητα 1.25
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως
προδιαγραφές.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος δίνονται στο
∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες
θερµοκρασίες.



Suma Alu

Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΧειìÜρραò 5,

151 25 Μαροýσι,

Τηλ. 210 6385900

www.diversey.gr

P00426GRGR-04  © Copyright 2011 Diversey 2

Συìβατüτητα προϊüντοò
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες χρήσης, το Suma Alu L10 είναι κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα
υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα, συµπεριλαµβάνοντας και το αλουµίνιο. Μην το χρησιµοποιείτε σε
αντικείµενα που περιέχουν χαλκό, µπρούτζο ή λάστιχο.
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