
D3

Suma Extend
Aluminiumsikkert grovrengøringsmiddel

Beskrivelse
Suma Extend D3 er et flydende grovrengøringsmiddel, som anvendes
ufortyndet til at fjerne fedt, fastbrændte belægninger og olie fra køkkenudstyr
som ovne, grill, emhætter, stegeplader og indvendigt i opvaskemaskiner.

Egenskaber
Suma Extend D3 er et alkalisk flydende rengøringsmiddel, velegnet til manuel
rengøring af stærkt tilsmudsede overflader i køkkener, som emhætter m.v.
Produktet er en optimal blanding af nonionisk tensid og alkali, som gør det
muligt at fjerne alle former for fedtstoffer og fastsiddende madrester. Produktet
er udviklet, så det kan anvendes på overflader af aluminium.

Fordele
• Hurtigt virkende og meget effektivt på fedtede overflader
• Høj effektivitet, da produktet sprayes ud og kan hænge fast på lodrette flader
• Indeholder ikke lud og er aluminiumsikkert

Brugsanvisning
Suma Extend D3 anvendes ufortyndet.
Kontroller at overfladetemperatur er lavere end 70 °C.
Spray direkte på overflade, som skal rengøres.
Emhættekappe og filter:
1. Fjern fødevarer og beskyt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer
2. Spray direkte på overflade
3. Lad virke i 10 - 30 min. afhængig af besmudsning
4. Fjern besmudsning med skurenylon. Vær opmærksom på indvendige

afløbskanaler
5. Efterskyl med rent vand og lad lufttørre
6. Forsøg ikke at rengøre filtre, fremstillet af stof eller filt
Kipsteger og -gryder:
1. Beskyt gas- og elinstallation
2. Tøm og fjern eventuelle madrester
3. Spray direkte på overflade
4. Lad virke i 10 - 30 min., afhængig af besmudsning
5. Skrub / skur den indvendige side ren
6. Efterskyl med rent vand, tøm og lad lufttørre

Tekniske specifikationer
Udseende Klar gul væske
pH-værdi i koncentrat 12,5
Vægtfylde (20°C) 1.02
Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat
leverandørbrugsanvisning.
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.
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Øvrige forhold
Anvendes Suma Extend D3 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt
forekommende materialer i et køkken.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7510049 6x2L


