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Περιγραφή
Το Suma Drain GTS Plus είναι ένα προϊόν βιολογικής σύνθεσης υψηλής 
συγκέντρωσης, ειδικά σχεδιασμένο για την προληπτική συντήρηση των 
αποχετεύσεων, των μηχανισμών απολίπανσης, τις γραμμές αποστράγγισης των 
αποχετεύσεων, που αποτρέπει το φράξιμό τους και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές. 

Βασικά χαρακτηριστικά
• Το Suma Drain GTS Plus είναι ένα προϊόν υψηλής συγκέντρωσης που περιέχει 

ένα πατενταρισμένο μείγμα από μικροβιακά είδη που αποδομούν τα οργανικά 
απόβλητα, όπως λίπη, ποικιλία άλλων λιπαρών οξέων, πρωτεΐνες, λιπίδια και 
υδατάνθρακες. 

• To Suma Drain GTS Plus περιέχει συστατικά, που μειώνουν την δημιουργία των 
δυσάρεστων οσμών, αναστέλλοντας τη βιολογική παραγωγή που προκαλούν 
τις ενώσεις των οσμών, όπως το υδρόθειο, ta πτητικά λιπαρά οξέα που 
προκύπτουν από σηπτικά ή αναερόβια περιβάλλοντα.

• Το Suma Drain GTS Plus περιέχει μια ειδική πατέντα με ειδικά στελέχη 
που διασπούν τα λιπαρά οξέα που είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικά στα 
περιβάλλοντα που προκαλούν το μεγαλύτερο ποσοστό προβλημάτων 
συντήρησης και θεραπείας.

• To Suma Drain GTS ενσωματώνει ένα καινοτόμο ανασταλτικό σύστημα που 
παράγει εξαιρετική σταθερότητα στο προϊόν, αλλά με την προσθήκη του στη 
γραμμή αποστράγγισης ή στη λιποπαγίδα, τα ίδια συστατικά τονώνουν την 
ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των βακτηρίων.

• Το Suma Drain GTS Plus είναι μια σύνθεση φιλική προς το περιβάλλον ώστε 
να μην βλάπτει τους σωλήνες αποστράγγισης και τις λιποπαγίδες και να είναι 
συμβατό με τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων.

Οφέλη
• Διατηρεί τις αποχετεύσεις χωρίς λίπη μέσω της υψηλής βιοαποδόμησης των 

οργανικών αποβλήτων
• Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές από τα συστήματα αποχέτευσης
• Εξοικονομεί χρήματα που σχετίζονται  με τις δαπάνες που γίνονται λόγω των 

φραγμένων αποχετεύσεων 
• •Είναι ένα φυσικό, μη επικίνδυνο προϊόν, το οποίο είναι τόσο φιλικό με το 

περιβάλλον και απολύτως ασφαλές για χρήση
• Ειδικά σχεδιασμένο για τις αποχετεύσεις της κουζίνας και των χώρων 

παραγωγής τροφίμων
• Πολύ συμπυκνωμένη σύνθεση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί χειρωνακτικά 

ή μέσω αυτόματων συστημάτων δοσολόγησης.

GTS Plus
Suma® Drain
Προϊόν καθαρισμού αποχετεύσεων



Οδηγίες χρήσης

Γενική συντήρηση:
Δοσολογείστε 300-700 ml Suma Drain GTS Plus σε ημερήσια βάση στο σύστημα αποχέτευσης/
λιποπαγίδα, μέσω του αυτόματου συστήματος δοσολόγησης της Diversey GTS. Κατά προτίμηση 
προσθέστε το προϊόν στο σύστημα ροής της λιποπαγίδας μετά τον καθαρισμό στο τέλος 
της ημέρας.  

Τυπικές δόσεις σε σχέση με το μέγεθος της λιποπαγίδας:
Μέγεθος λιποπαγίδας Δόση/ημέρα
< 500 L 300 - 400 ml
500 - 1000 L 400 - 600 ml
> 1000 L 700 ml
Μια από τις οδηγίες για βέλτιστη απόδοση στα συστήματα αποχέτευσης στις διάφορες 
εγκαταστάσεις είναι η δοσολόγηση 1-2 ml ανα γεύμα την ημέρα.

Αρχική δόση έναρξης λειτουργίας:
1. Δοσολογείστε 3 L Suma Drain GTS σε 12 L ζεστό νερό. Εφαρμόστε αυτό το διάλυμα σε όλες τις 

γραμμές αποστράγγισης εντός της εγκατάστασης και διανείμετε σε όλα τα επιδαπέδια σιφώνια 
στο χώρο της κουζίνας. Αυτό θα μειώσει τις δυσάρεστες οσμές σε όλη την εγκατάσταση μέσα σε 
12-14 ώρες και θα φροντίσει για ένα ορθό ξεκίνημα.

2. Για τις 7-10 πρώτες ημέρες δοσολογείστε 500-700ml ανα ημέρα στην αποχέτευση μέσω του 
συστήματος δοσολόγησης της Diversey Care για να δημιουργήσετε τα αναγκαία επίπεδα 
βακτηριακών αποικιών. Προσθέστε το προϊόν στη λιποπαγίδα. Κατά προτίμηση προσθέστε 
το Suma Drain GTS μετά τον καθαρισμό στο τέλος της ημέρας.

3. Δείτε τις γενικές οδηγίες συντήρησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση Κρεμώδες λευκό υγρό
Αριθμός βακτηρίων (σπόρια) 1 × 108 CFU/ml
pH (καθαρό) 8.5
Σχετική πυκνότητα (20˚C) 1.06
Αρνητικά βακτήρια αρνητικά
Τα παραπάνω στοιχεία είναι τυπικά της παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να θεωρούνται 
προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος παρέχονται ξεχωριστά στο Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας. Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες  σε ένα δροσερό 
περιβάλλον. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 2 ετη.

Συμβατότητα προϊόντος
Το Suma Drain GTS Plus είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται στις γραμμές και στα συστήματα 
αποχετεύσεων.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός  Συσκευασία
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