
D2 conc

Suma Multi-conc
Højkoncentreret universalrengøringsmiddel

Beskrivelse
Suma Multi conc D2 conc er et højkoncentreret produkt til rengøring af hårde
overflader i fødevarevirksomheder, inklusiv gulve, vægge, døre, lofter og udstyr.

Egenskaber
Suma Multi conc D2 conc er et højkoncentreret universalrengøringsmiddel,
velegnet til manuel rengøring af alle overflader i et køkken. Formuleringen er en
optimal sammensætning af an- og nonionisk tensider og alkali, som effektivt
fjerner fedtbesmudsning og indtørrede madrester. Indhold af kalkbinder gør
produktet velegnet i alle vandforhold og efterlader emner rene.

Suma Multi conc D2 conc doseres korrekt gennem JohnsonDiversey
Divermite dispenser.

Fordele
• Reducerer emballageaffald, optager mindre lagerplads og giver fremragende

brugsøkonomi på grund af den højkoncentrerede formulering
• Fjerner effektivt fedt og indtørrede madrester
• Effektivt i alle vandforhold
• Ubegrænset anvendelse på de fleste overflader, undtagen poleret aluminium
• En nem og nøjagtig dosering med JohnsonDiversey Divermite sparer penge



Suma Multi-conc

JohnsonDiversey (DK)
Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.johnsondiversey.dk
P00460DKDK-05  © Copyright 2006 JohnsonDiversey 2

Brugsanvisning
Anvend kun Suma Multi conc D2 conc i et godkendt dispenser system.

Divermite S dispenser:
• en brugsopløsning i en 750 ml sprayflaske (1 x dosering (5 ml) til 750 ml vand).
• en brugsopløsning i spand (2 x dosering (10 ml) til 8 liter vand) til manuel rengøring af borde, gulve/vægge,

udstyr m.v. med klud, børste eller moppe system.

Spray Rengøring:
1. Spray overflader med brugsopløsning og tør med fugtig klud
2. Efterskyl overflader, der kommer i kontakt med fødevarer med rent vand og

lad lufttørre

Generel rengøringsmetode:
1. Påfør brugsopløsning på overflade eller udstyr med sprayflaske, klud eller

børste
2. Skrub for at fjerne fastsiddende besmudsning
3. Efterskyl omhyggeligt med vand og lad lufttørre

Gulvrengøring:
1. Påfør brugsopløsning med moppe
2. Fjern besmudsning med moppe
3. Efterskyl med rent vand og lad lufttørre

Ved særlig kraftig besmudsning kan en højere dosering være nødvendig.

Tekniske specifikationer
Udseende Klar blå væske
pH-værdi i koncentrat 11.2
Vægtfylde (20 oC) 1.05

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandøbrugsanvisning.

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Øvrige forhold
Anvendes Suma Multi conc D2 conc i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt
forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på poleret aluminium.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7512093 4x1.5L Plastikposer


