
M4

Suma Base free
Maskinopvaskemiddel til manuel dosering.

Beskrivelse
Suma Base free M4 er et effektivt koncentreret maskinopvaskemiddel til
manuel dosering. Specielt udviklet til fjernelse af besmudsning i alle
vandforhold.

Egenskaber
Suma Base free M4 er et alkalisk opvaskemiddel velegnet til mindre
industriopvaskemaskiner. Indholdet af alkali og enzymer sikrer en effektiv
fjernelse af fedtstoffer. Formuleringen indeholder ligeledes effektive kalkbindere,
der forhindrer kalkudfældning i alle vandforhold samt aktiv ilt, der sikrer effektiv
fjernelse af farvede belægninger.

Fordele
• Koncentreret granuleret pulver, der giver fremragende resultater
• Aktiv ilt, der effektivt fjerner farvede belægninger.
• Enzymer sikrer effektiv fjernelse af besmudsninger og proteiner
• Anvendelig i alle vandforhold
• Koncentreret granuleret pulver gør produktet nemt at anvende.

Brugsanvisning
Anbefalet opstartsdosering er 0.8 - 5 g/ltr., afhængig af lokale vandforhold (se
tabel).
Vandhårdhed 0dH Dosering i g/ltr. vand Efterdosering efter 5

vaske
0 - 7 0.8 � 2.0 20 g
7 - 15 2.0 � 4.0 45 g
>15 >4.0 60 g

For husholdningsmaskiner anbefales en dosering på 20 -30 g afhængig af
besmudsning.

Tekniske specifikationer
Udseende Hvidt pulver
pH-vædi (1% opløsning) 10.5-11.0
Vægtfylde (kg/l) 1.05

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion:
Blanding af natriumcarbonat (fedtopløsnende), fosfat (kalkbinder,
vandblødgører), natriumsulfat (hjælpestof), natriumpercarbonat (blegende),
natriumdisilicat (korrosionsbeskytter), enzymer (opløser proteinholdige stoffer)
og nonioniske tensider (befugter og fedtløsner).



Suma Base free

JohnsonDiversey (DK)
Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.johnsondiversey.dk
P00947DKDK-05  © Copyright 2007 JohnsonDiversey 2

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 6°C til 35°C

Holdbarhed:
2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold
Anvendes Suma Base free M4 i henhold til brugsanvisningen kan produktet anvendes på alle normalt
forekommende materialer i et køkken.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7510969 8x1.5kg Dunke


