
D3.5
Suma® Break up
Ισχυρό απολιπαντικό, ασφαλές για χρήση σε 
αλουμίνιο

Περιγραφή
Το Suma Break Up D3.5 είναι ένα συµπυκνωµένο υγρό απολιπαντικό για τον 
καθαρισµό επίµονων ρύπων από επιφάνειες κουζίνας.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το Suma Break Up D3.5 είναι ένα αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 
το χειρωνακτικό καθαρισµό επίµονων λιπαρών ρύπων από επιφάνειες κουζίνας, 
όπως δάπεδα, εξοπλισμό κουζίνας, απορροφητήρες και φούσκες. Είναι ένα ιδανικό 
προϊόν για τη διαβροχή των επιφανειών και την αποτελεσματική αφαίρεση όλων 
των ειδών των λιπών και ξεραμένων τροφών.Η σύνθεση έχει ισορροπηθεί µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες αλουµινίου.
Το Suma Break Up D3.5 είναι ειδικά σχεδιασµένο για τον καθαρισµό των δαπέδων 
είτε χειρωνακτικά µε κάποιο σύστηµα σφουγγαρίσµατος ή µε σύστημα ψεκασμού 
χαμηλής πίεσης.

Πλεονεκτήματα
• Ισχυρή σύνθεση που διαλύει τα λίπη και αφήνει καθαρές και αστραφτερές 

επιφάνειες
• Διαλύει τη βρωµιά και την κρατάει στο διάλυµα αποτρέποντας την 

επανεναπόθεσή της
• Σχεδιασµένο για να είναι ασφαλές για χρήση σε αλουµίνιο
• Κατάλληλο για χρήση με εξοπλισμό αφρισμού

Οδηγίες Χρήσης
Δοσολογήστε 10-30ml Suma Break Up D3.5 ανά λίτρο ζεστού νερού, ανάλογα με 
το επίπεδο των ρύπων και την εφαρμογή.
Για ελεγχόμενη δοσολόγηση, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσω του 
δοσομετρικού συστήματος QFM της Diversey Care.

Μέθοδος γενικού καθαρισμού:
1. Εφαρμόστε το διάλυμα (10-30 ml/L) στην επιφάνεια με πανί, δίσκο ή σύστημα 

ψεκασμού χαμηλής πίεσης
2.  Καθαρίστε με ένα πανί ή βούρτσα
3. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει

Καθαρισμός Δαπέδων:
• Με μέθοδο σφουγγαρίσματος
1. Διαλύστε το προϊόν (10-30ml/L) σε ζεστό νερό
2. Εφαρμόστε το διάλυμα με σφουγγαρίστρα
3. Καθαρίστε και απομακρύνετε τη βρωμιά με τη σφουγγαρίστρα
4. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει



Με µηχάνηµα πλύσεως στεγνώσεως και squeegee (ελαστικό μάκτρο)/ 
µηχάνηµα απορρόφησης υγρών: 
1. Διαλύστε το προϊόν (10-30 ml/L) σε ζεστό νερό
2. Εφαρµόστε το διάλυµα µε µηχάνηµα πλύσεως στεγνώσεως ή µε εξοπλισμό 

ψεκασμού χαμηλής πίεσης
3. Αποµακρύνετε το βρώµικο διάλυµα µε το squeegee ή µε µηχάνηµα 

απορρόφησης υγρών
4. Ξεπλύνετε µε νερό και αποµακρύνετε ξανά µε squeegee ή µε µηχάνηµα 

απορρόφησης υγρών

Καθαρισµός µε εµβάπτιση:
1. Εµβαπτίστε τα αντικείµενα µέσα σε διάλυµα 10-20 ml προϊόντος για κάθε λίτρο 

ζεστού νερού
2. Τρίψτε ή βουρτσίστε για να αποµακρυνθούν οι επίμονοι ρύποι.
3. Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσουν

Τεχνικές Πληροφορίες
Εµφάνιση:  Διαυγές κίτρινο υγρό 
pH αδιάλυτου προϊόντος:  12.8 
pH (διάλυμα 1%):  11.0 
Σχετική πυκνότητα (20°C):  1.10
Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες Προφύλαξης και Αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την διάθεση του προϊόντος παρέχονται σε 
ξεχωριστό Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας.
Αποθηκεύετε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη. Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες.

Συμβατότητα Προϊόντος
Κάτω από τις συνιστώµενες οδηγίες χρήσης, το Suma Break Up D3.5 είναι 
κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα υλικά που συνήθως απαντώνται στην 
κουζίνα συµπεριλαµβανομένου του αλουµινίου.

Διαθέσιμες Συσκευασίες
Κωδικός  Συσκευασία 
100862176  10 L Safepack 
100862178  2 x 5 L
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