
D5
Περιγραφή
Το Suma Calc D5 είναι συµπυκνωµένο όξινο καθαριστικό για την αποµάκρυνση 
αποθέσεων ασβεστίου από τον εξοπλισµό της κουζίνας, τα σκεύη και την αφαίρεση 
αλάτων από πλυντήρια πιάτων.

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
Το Suma Calc D5 είναι ένα όξινο καθαριστικό για την αποµάκρυνση αποθέσεων 
ασβεστίου από τον εξοπλισµό της κουζίνας και τα σκεύη συµπεριλαµβανοµένων 
και των πλυντηρίων πιάτων, των µπεν µαρί, των βραστήρων, των χύτρων ατµού, 
των δοχείων τσαγιού και καφέ κ.τ.λ. Ο συνδυασµός ανόργανων οξέων και μη 
ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών, εξασφαλίζει την αποτελεσματική αφαίρεση 
των αλάτων από επιφάνειες κάθε είδους.

Πλεονεκτήματα
• Η αποτελεσµατική αποµάκρυνση των αποθέσεων ασβεστίου συµβάλλει στην 

προστασία του εξοπλισµού και στη βελτίωση της υγιεινής
• Χάρη στη συµπυκνωµένη του σύνθεση το κόστος χρήσης είναι ιδανικό
• Γυαλίζει τις θαµπές µεταλλικές επιφάνειες αποµακρύνοντας το στρώµα οξειδίου

Οδηγίες χρήσης
Εφαρµογή µε εµβάπτιση:
1. Χρησιµοποιείται σε συγκέντρωση 50 - 200 ml του Suma Calc D5 σε 1 L ζεστού 

νερού (5-20%) ανάλογα µε τις αποθέσεις
2. Γεµίστε το αντικείµενο ή εµβαπτίστε το στο διάλυµα µέχρι τα άλατα να διαλυθούν
3. Τρίψτε αν είναι απαραίτητο για να αποµακρύνετε τις δύσκολες αποθέσεις
4. Ξεπλύνετε καλά µε φρέσκο νερό και αφήστε το να στεγνώσει

Καθαρισµός µε ψεκασµό:
1. Εφαρµόστε διάλυµα 200 ml/L ζεστού νερού (20%) στην επιφάνεια ή 

τον εξοπλισµό
2. Αφήστε το για τουλάχιστον 30 λεπτά και βουρτσίστε
3. Ξεπλύνετε καλά µε καθαρό, ζεστό νερό και αφήστε να στεγνώσει

Πλυντήρια πιάτων:
1. Σβήστε το µηχανισµό δοσοµέτρησης
2. Γεµίστε το πλυντήριο πιάτων µε καθαρό νερό
3. Προσθέστε αρκετή ποσότητα Suma Calc D5 στο νερό ώστε να σχηµατιστεί 

διάλυµα 5-10% (50-100 ml/L)
4. Κυκλοφορήστε το νερό για 10-15 λεπτά
5. Στραγγίστε και ελέγξτε
6. Επαναλάβετε αν χρειαστεί
7. Στραγγίστε και ξεπλύνετε καλά
8. Αφήστε το να στεγνώσει αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή
9. Ανοίξτε το µηχανισµό δοσοµέτρησης
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Τεχνικές πληροφορίες
Εµφάνιση διαυγές υγρό
Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντος 1
Σχετική πυκνότητα (20°C) 1.29
Τα νούµερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως 
προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο 
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας.
Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. Αποφύγετε ακραίες 
θερµοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες χρήσης, το Suma Calc D5 είναι κατάλληλο για 
χρήση σε όλα τα υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα, αλλά ο χαλκός, ο 
µπρούτζος ή το αλουµίνιο πρέπει να χειρίζονται µε προσοχή (µικροί χρόνοι επαφής).

Καταχωρήσεις
Aριθµός Καταχώρησης Γ.Χ.Κ.: 6123/0/2001

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός Συσκευασία
100834191 6 x 2 L
G11954 2 x 5 L
7508260 20 L
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