
Περιγραφή
Το Suma Freeze D2.9 είναι έτοιμο για χρήση προϊόν, για το χειρωνακτικό ή 
αυτόματο καθαρισμό όλων των τύπων επιφανειών που συναντώνται σε καταψύκτες, 
συμπεριλαμβανομένων πατωμάτων, τοίχων και πορτών, σε θερμοκρασίες έως -25°C. 

Βασικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά
Το Suma Freeze D2.9 είναι έτοιμο προς χρήση καθαριστικό, κατάλληλο για όλες τις 
επιφάνειες των καταψυκτών. Είναι κατάλληλο για θερμοκρασίες έως -25°C επειδή 
περιέχει ένα ειδικό μίγμα διαλυτών. Το επιλεγμένο μίγμα τασιενεργών διασφαλίζει 
πολύ αποτελεσματικό καθαρισμό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Πλεονεκτήματα 
• Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να προηγηθεί απόψυξη του 

καταψύκτη
• Δεν απαιτείται αραίωση , είναι προϊόν έτοιμο για χρήση
• Έχει υψηλή καθαριστική δράση εξαιτίας των εξαιρετικά δραστικών του 

συστατικών
• Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υλικά που συνήθως συναντώνται σε 

καταψύκτες, τα οποία είναι ανθεκτικά σε διαλύτες.
• Είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με μηχανές απορρόφησης υγρών.

Οδηγίες χρήσης 
Προετοιμασία: 
Για να διευκολύνετε τη διαδικασία καθαρισμού, δημιουργήστε όσο το δυνατόν 
περισσότερο ελεύθερο χώρο. Διαχωρίστε και σκεπάστε τα τρόφιμα και σκουπίστε το 
πάτωμα. Τα παχιά στρώματα πάγου (>3χιλ ) θα πρέπει να αφαιρεθούν μηχανικά (με 
ξύστρα πάγου) πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός: 
1. Εφαρμόστε το Suma Freeze D2.9 αδιάλυτο στην επιφάνεια που πρέπει   
 να καθαριστεί. Στις κάθετες επιφάνειες το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με   
 σφουγγάρι. 
2. Καθαρίστε με βούρτσα και απομακρύνετε τους χαλαρούς ρύπους με   
 απορροφητικό πανί ή χαρτί. 

Για να καθαρίσετε μεγαλύτερες επιφάνειες δαπέδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
μηχανή μονού δίσκου με νάιλον ξύστρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηχανή 
απορρόφησης υγρών για να αφαιρέσετε τους ρύπους και τα υγρά από το δάπεδο. 
Η διαδικασία καθαρισμού θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες.

Προετοιμασία: 
Μην αραιώνετε το προϊόν με νερό!
Κανονικό επίπεδο ρύπων:  150-200 ml / m2

Υψηλό επίπεδο ρύπων: 200-400 ml / m2

D9.2Το Suma Freeze D2.9 είναι καθαριστικό για καταψύκτες, 
έτοιμο για χρήση.
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Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση: διαυγές υγρό

pH (πυκνό στους 20°C):  11.5-12.5

Σχετική πυκνότητα στους 20°C:  1.03

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως 
προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Αποθηκεύετε στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό 
και την απόρριψη του προϊόντος παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Συμβατότητα προϊόντος
Το Suma Freeze D2.9 όταν εφαρμόζεται κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες είναι κατάλληλο για χρήση σε 
ανοξείδωτες και κεραμικές επιφάνειες που συναντώνται σε καταψύκτες. 

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας 
τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση 
αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου 
αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος στον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Καταχωρήσεις 
Αρ. Καταχ Γ.Χ.Κ.: 17375/0/2013

Διαθέσιμες συσκευασίες
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