
Suma Alu free L10  

Flydende aluminiumsikkert maskinopvaskemiddel til b lødt vand, instrumentvask.  

Beskrivelse 
Suma Alu free L10 er et koncentreret flydende maskinopvaskemiddel, specielt 
formuleret til effektiv fjernelse af besmudsning på instrumenter i blødt vand. 
 
 
Egenskaber 
Suma Alu free L10 er et flydende maskinopvaskemiddel, velegnet til anvendelse 
på en lang række instrumentopvaskemaskiner samt almindelige 
opvaskemaskiner. Produktet er primært udviklet til blødt vand. Den kemiske 
sammensætning af alkali og kalkbindere bevirker, at produktet effektivt fjerner 
besmudsning på instrumenter og korrosionsinhibitorer gør produktet velegnet til 
letmetaller som aluminium og sølv. 
 
Fordele 
• Sikkert på aluminiumsemner 
• Effektivt overfor besmudsninger og indtørret blod 
• Velegnet i blødt vand 
• Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi 
 
 
Brugsanvisning 
Suma Alu free L10 doseres normalt gennem JohnsonDiversey automatiske 
doseringsanlæg. Produktet kan ligeledes anvendes i eventuelt indbygget 
doseringsanlæg. Ved vaskeprocessen anbefales det, at sæben doseres inden 
temperaturen når 35 °C. Dosering: minimum 1,0 g/lit er vand. Nøjagtig dosering 
afhænger af de aktuelle vandforhold. 
Ved 2 g/liter vil produktet forhindre kalkudfældning i vand, som indeholder op til 
5 °dH.  
 
 
Tekniske specifikationer 
Udseende Klar væske 
pH-værdi (koncentreret) > 12,5 
pH-værdi (1% opløsning) 12.3 
Vægtfylde (20 oC) 1.31 
 
Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer. 
 
Indhold og funktion:  Vandig opløsning af fosfat (kalkbinder, vandblødgører) og 
dikaliummetasilicat (korrosionsinhibitor, fedt- og proteinopløser). 
 
 
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. 
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Anbefalet opbevaringstemperatur: 
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C 
 
Holdbarhed:  
2 år i uåbnet emballage. 
 
 
Øvrige forhold 
Anvendes Suma Alu free L10 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt 
forekommende materialer i et hospital, inklusive aluminiumsemner. Må ikke anvendes på alkalifølsomme 
materialer som kobber, messing eller gummi. 
 
 
Miljøoplysninger 

 
Svanemærket under licensnummer 380 001 
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD. 
 
 
Emballagestørrelser 
Varenr. Emballage  
7508317 10 ltr. Dunk 
7508318 200 ltr. Tromle 
7510514 2x5 ltr. Dunke 
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