
G4
Produktbeskrivning
Suma Unison Special G4 är ett högkoncentrerat maskindiskmedel som effektivt rengör 
och löser beläggningar från fett och stärkelse, speciellt sammansatt för alla vatten.

Produktegenskaper
Suma Unison Special G4 är ett högeffektivt, alkaliskt maskindiskmedel i pulverform 
anpassad för alla typer av professionella diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en 
kombination av alkali och högeffektiv komplexbildare som effektivt löser fett, stärkelse 
och fastbränd mat i alla vatten. Produkten är dessutom mycket effektiv att motverka 
kalkbildning i medel/hårda vatten.

Suma Unison Special G4 doseras endast med Diversey Unison system, vilket 
garanterar utmärkt resultat, säkerhet och enkelhet.

Produktfördelar
• Utmärkt diskresultat i alla vattenhårdheter

• Hög koncentration alkali som effektivt löser stärkelse

• Motverkar effektivt kalkbildning i diskmaskinen i hårda vatten

• Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad

• Ergonomisk och lätt förpackning

• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för kemikaliekontakt

Bruksanvisning
Suma Unison Special G4 passar alla professionella diskmaskiner. Dosera 0,2-
0,8 g/L i mjuka vatten (0-6 dH). Får endast doseras i Diversey Care´s Unison 
doseringsutrustning. Doseringen är beroende av lokala förhållanden. Dosering 
rekommenderas av din lokala Diversey Care representant.

Teknisk information
Utseende Vitt pulver

pH (1% lösning) 13

Densitet (kg/l) 1.03

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat 
säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan Suma Unison Special G4 användas på alla vanligen 
förekommande föremål som används i kök. Bör dock ej användas på delar som 
innehåller koppar, mässing, aluminium och gummi.
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Miljöinformation
Förpackningen är tillverkad av förbränningsbar polyeten Produkten är miljömärkt 
med EU Ecolabel. Dosera efter nedsmutsningsgrad och vattenhårdhet. Följ 
doseringsanvisningarna. Genom att använda denna EU-miljömärkta produkt och följa 
doseringsanvisningarna bidrar du till lägre utsläpp i vatten och mindre avfall.

Förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlek Förpackningstyp

3x4.5kg   Kapsel
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