
D10.1 conc

Suma San-conc
Συµπυκνωµένο απορρυπαντικό - απολυµαντικό

ΠεριγραφÞ
Το Suma San conc D10.1 conc είναι ένα υπερσυµπυκνωµένο απορρυπαντικό
� απολυµαντικό για καθαρισµό και απολύµανση όλων των επιφανειών σε
χώρους παρασκευής και επεξεργασίας τροφίµων, όπως εστιατόρια, catering,
κουζίνες ξενοδοχείων, βιοµηχανίες τροφίµων, κλπ.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Το Suma San conc D10.1 conc είναι ένα υπερσυµπυκνωµένο υγρό
απορρυπαντικό � απολυµαντικό, που καθαρίζει και απολυµαίνει όλες τις
επιφάνειες σε µία κίνηση. Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες των
χώρων παρασκευής τροφίµων. Ο συνδυασµός κατιονικών, δεσµευτών ιόντων
και συστήµατος ρύθµισης του pH, καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα αποτελεσµατικό
έναντι ενός µεγάλου εύρους µικροοργανισµών σε όλες τις συνθήκες νερού. Η
σύνθεση περιέχει επίσης τασιενεργά, που κάνουν το προϊόν κατάλληλο για
καθαρισµό και απολύµανση σε µια κίνηση.

Το Suma San conc D10.1 conc είναι ένα οικονοµικό στη χρήση προϊόν λόγω
της χρήσης του µέσω, του ελεγχόµενου δοσοµετρικού µηχανισµού Divermite της
Diversey.

ΠλεονεκτÞìατα

• Μειώνει τα απόβλητα, απαιτεί λιγότερο χώρο αποθήκευσης και έχει άριστα
οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσης λόγω της υπερσυµπυκνωµένης σύνθεσής
του.

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθαρίσει και να απολυµάνει σε µια
κίνηση, όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.

• ∆ιαλύει τα λίπη και τις ξεραµένες τροφές.
• Αποτελεσµατικό έναντι ενός µεγάλου φάσµατος µικροοργανισµών,
βοηθώντας στην βελτίωση της ασφάλειας της υγιεινής.

• Αποτελεσµατικό σε όλες τις συνθήκες νερού.

Οδηγßεò χρÞσηò
Το Suma San conc D10.1 conc είναι συσκευασµένο σε ευέλικτη ελαστική
συσκευασία 1.5L ειδικά σχεδιασµένη για το αυτόµατο σύστηµα δοσολόγησης
Divermite.
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Καθαρισµός και απολύµανση µε ψεκασµό:
1. Γεµίστε την ειδική φιάλη του Divermite µε νερό. Εισάγεται τη φιάλη στη κατάλληλη

εσοχή του συστήµατος δοσολόγησης Divermite και πατήστε µια φορά (ελάχιστη
δοσολογία 5ml στα 750ml νερό), δηµιουργώντας διάλυµα 0.67%.

2. Αποµακρύνετε τους βαρείς ρύπους
3. Ψεκάστε στις επιφάνειες
4. Για απολύµανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (όπως µηχανές

κοπής τροφίµων, πλάκες κοπής, µαχαιροπήρουνα), αφήστε το να δράσει για
τουλάχιστον 5 λεπτά. Για καθαρισµό χωρίς απολύµανση, δεν χρειάζεται αναµονή.

5. Για επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (πάγκοι εργασίας, ράφια,
τραπέζια εστιατορίου, επιφάνειες bar κλπ), το προϊόν σκουπίζεται µετά τον ψεκασµό
και αφήνεται να στεγνώσει. Εναλλακτικά, µετά τον ψεκασµό ακολουθεί ξέπλυµα µε
καθαρό νερό όπου χρειάζεται. Για απολύµανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή
µε τρόφιµα, ξεβγάζετε µε πόσιµο νερό και αφήνετε να στεγνώσουν.

Ένα έτοιµο διάλυµα του προϊόντος σε φιάλη ψεκασµού θα παραµείνει δραστικό για έως και 7 µέρες. Ξεπλύνετε
και αφήστε τη φιάλη να στεγνώσει πριν την επαναγεµίσετε.

Γενικός καθαρισµός και απολύµανση:
1. Χρησιµοποιήστε το προϊόν σε συγκέντρωση 4 δόσεων (ελάχιστη δοσολογία δόσης 5

ml) και διαλύστε το προϊόν σε 4L ζεστού νερού (0.5%), ανεκτό στο ανθρώπινο χέρι
2. Αποµακρύνετε τους βαρείς ρύπους
3.. Απλώστε το διάλυµα µε πανί ή βούρτσα
4. Για απολύµανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, αφήστε το να

δράσει για τουλάχιστον 5 λεπτά. Για καθαρισµό χωρίς απολύµανση, δεν χρειάζεται
αναµονή.

5. Για επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, το προϊόν σκουπίζεται µετά
τον ψεκασµό και αφήνεται να στεγνώσει. Εναλλακτικά, µετά τον ψεκασµό ακολουθεί
ξέπλυµα µε καθαρό νερό όπου χρειάζεται. Για απολύµανση επιφανειών που έρχονται
σε επαφή µε τρόφιµα, ξεβγάζετε µε πόσιµο νερό και αφήνετε να στεγνώσουν.

Για αντικείµενα µε επίµονους ρύπους, προ-καθαρίστε τις επιφάνειες χρησιµοποιώντας το Suma San conc D10.1
conc.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση ∆ιαυγές µωβ υγρό
pH αδιάλυτου προϊόντος 11.0
pH διαλύµατος1% 10.8
Σχετική πυκνότητα (20 oC) 1.05

Τα νούµερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιµές και δεν πρέπει να θεωρούνται ως προδιαγραφές.
Χηµικά Χαρακτηριστικά
Το Suma San conc D10.1 conc περιέχει ως απολυµαντικούς παράγοντα
αλκυλοδιµεθυλοβενζυλοαµµωνιοχλωρίδιο, σε συγκέντρωση 20%.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την απόρριψη του προϊόντος παρέχονται σε ξεχωριστό ∆ελτίο ∆εδοµένων
Ασφαλείας.

Αποθηκεύετε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη. Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες.
Πρώτες Βοήθειες
Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας: Σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ηµεροµηνία παραγωγής
του κατά την αποθήκευσή του σε ξηρό περιβάλλον, στην αρχική του συσκευασία, κλεισµένο καλά.
Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα. Συµπτώµατα δηλητηρίασης µπορεί να αναπτυχθούν ακόµα και µετά
από αρκετές ώρες, γι� αυτό απαιτείται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες µετά το περιστατικό.
Κατά την εισπνοή: Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης βάλτε τον ασθενή σε σταθερή θέση για τη µεταφορά.
Κατά την επαφή µε το δέρµα: Ξεπλύνετε αµέσως το προϊόν από το δέρµα µε άφθονο νερό. Βγάλτε τα µολυσµένα
ρούχα. Ζητήστε βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα.
Κατά την επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
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Κατά την κατάποση: Αποµακρύνετε το προϊόν από το στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα και ζητήστε
ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-7793777

Συìβατüτητα προϊüντοò
Κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες, το Suma San conc D10.1 conc είναι κατάλληλο για χρήση στα
περισσότερα υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα.

Εγκρßσειò
Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ: 24516/7-12-2005

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται σε µονάδες µε χηµικό ή βιολογικό καθαρισµό. Μετά από διαρροή ή έγχυση
του προϊόντος, χρησιµοποιήστε απορροφητικό υλικό όπως άµµο ή πριονίδι και ξεπλύνετε καλά τα υπολείµµατα
µε νερό. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστηµα.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Κατ. ΓΧΚ: 9108/0/2004

ΜικροβιολογικÜ στοιχεßα
Το Suma San conc D10.1 conc έχει περάσει το EN 1276 σε διάλυση 0.5% σε σκληρό νερό (300ppm ως
CaCO3) και σε επίπεδο βρωµιάς (0.3% αλβουµίνη βοοειδών) σε χρόνο επαφής 5 λεπτών.

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7512058 4 x 1.5L Divermite


