
A8

Suma Crystal free
Flydende surt afspændingsmiddel.

Beskrivelse
Suma Crystal free A8 er et koncentreret lavtskummende afspændingsmiddel,
som forhindrer kalkdannelser.

Egenskaber
Suma Crystal free A8 er et koncentreret surt afspændingsmiddel. Det er
specielt udviklet til anvendelse på en lang række opvaskemaskiner. Produktet
indeholder en blanding af lavtskummende komponenter, som sikrer hurtig og
stribefri tørring samt skumkontrol i opvaskemaskinen. Produktet indeholder
ligeledes sure komponenter, som holder maskinen fri for kalk i middelhårdt og
hårdt vand.

Fordele
• Sikrer hurtig tørring
• Sikrer stribe- og pletfri resultater
• Anvendeligt i hårdt vand på grund af den kemiske sammensætning

Brugsanvisning
Suma Crystal free A8 doseres normalt automatisk i slutskyllevandet på
opvaskemaskinen i en koncentration på min. 0.2 g/ltr. vand ved en temperatur
på 80-85°C gennem JohnsonDiversey automatiske doseringsudstyr eller
gennem allerede installeret doseringspumpe. På mindre opvaskemaskiner kan
produktet også doseres manuelt i opvaskemaskinens afspændingsbeholder.
Doseringen er afhængig af lokale vandforhold.

Tekniske specifikationer
Udseende Klar grøn væske
pH-værdi i koncentrat >2
Vægtfylde (20 oC) 1.08

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion:
Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugter, fedtløsner), citronsyre
(kalkbinder, vandblødgører), hydrotrop (stabilisator), polyacrylat (hindrer
udfældning af kalk) og farve (indstilling af dosering)
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning.

Opbevaring:
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur

Anbefalet opbevaringstemperatur:
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C

Holdbarhed:
1 år i uåbnet emballage

Øvrige forhold
Anvendes Suma Crystal free A8 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt
forekommende materialer i et køkken.
Det koncentrerede produkt er korrosivt over for kobber og messing. Anvend ikke produktet før vasketank og
undgå at anvende dyser af kobber/kobberlegering. Anvend materialer af rustfrit stål til dosering af produktet.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7510558 2x5 ltr. Dunke


