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Suma Nova
Flydende maskinopvaskemiddel til hårdt vand

Beskrivelse
 Suma Nova L6 er et koncentreret maskinopvaskemiddel til hårdt vand, som
effektivt fjerner besmudsning.

Egenskaber
 Suma Nova L6 er et effektivt, stækt alkalisk maskinopvaskemiddel, som kan
anvendes i én- og flertanks opvaskemaskiner. Sammensætningen af lud og
kalkbindende komponenter fjerner effektivt besmudsninger. Det høje indhold af
kalkbindende komponenter forhindrer kalkudfældning i hårdt vand.

Fordele
1. Fjerner effektivt besmudsning og indtørrede madrester
2. Den koncentrerede formulering giver høj brugsøkonomi
3. Forhindrer kalkudfældning i opvaskemaskiner, selv i hårdt vand

Brugsanvisning
Suma Nova L6 doseres normalt gennem JohnsonDiversey automatiske
doseringsudstyr. Produktet kan ligeledes anvendes i forbindelse med allerede
installeret doseringsudstyr. For at sikre perfekt vaskeresultat doseres en
koncentration på min. 1 g/ltr. vand. Den aktuelle doseringsforskrift afhænger af
lokale vandforhold.

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslange i doseringsudstyret
for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, hvis andet produkt er anvendt.

Tekniske specifikationer
Udseende Klar gul væske
pH-værdi i koncentrat >12.5
pH-værdi (1% opløsning) 12.2
Vægtfylde (20 oC) 1.26

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer

Indhold og funktion:
Vandig opløsning af EDTA (kalkbinder, vandblødgører), natriumhydroxid (fedt-
og proteinopløsende), polyacrylat (kalkbinder vandblødgører), fosfonat
(kalkbinder, vandblødgører) og farve (udseende)

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat
leverandørbrugsanvisning

Opbevaring:
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur

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

Holdbarhed:
2 år i uåbnet emballage
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Øvrige forhold
Anvendes Suma Nova L6 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende
materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller
gummi.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballag

e
Type

 7508309 2x5 ltr. Dunk
7509746 10 ltr. Dunk
7508310 20 ltr. Dunk
7514315 10 ltr. SafePack
7514779 200 ltr. Tromle


