
D1

Suma Star free
Flydende håndopvaskemiddel

Beskrivelse
Suma Star free D1 er et koncentreret flydende håndopvaskemiddel til rengøring
af potter, pander, porcelæn, glas og andre vaskbare emner.

Egenskaber
Suma Star free D1 er et koncentreret neutralt flydende opvaskemiddel,
velegnet til manuel vask af alle emner i et køkken. Produktet er en optimal
sammensætning af anioniske og amfotere tensider, som fjerner fedt og
fastsiddende madrester og gør efterskylning nem og stribefri.

Fordele
• Koncentreret formulering giver fremragende brugsøkonomi
• Fjerner fedt og fastsiddende madrester
• Nem efterskylning, som sikrer stribefrit og flot resultat
• Stabilt skum bevirker længere og mere effektiv anvendelse af

brugsopløsningen

Brugsanvisning
a. Anvend en koncentration på 0.5-1,0 ml Suma Star free D1 pr. liter

håndvarmt vand
b. Iblødlæg emner, som skal rengøres og vask med klud, børste eller

skurenylon
c. Efterskyl grundigt og lad lufttørre

Tekniske specifikationer
Udseende Klar farveløs væske
pH-værdi i koncentrat 4.5-5.0
Vægtfylde (20 oC) 1.02

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion: Vandig opløsning af anioniske tensider (befugter,
fedtløsner), amfotere tensider (befugter, fedtløsner), natriumchlorid (fortykker),
konserveringsmiddel (holdbarhed) og citronsyre (pH-regulering).

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 ºC til 40 ºC

Holdbarhed:
2 år i uåbnet emballage.
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Øvrige forhold
Anvendes Suma Star free D1 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt
forekommende materialer i et køkken.

Miljøoplysninger

Svanemærket, licens nr. 525 008. De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let
nedbrydelige jf. OECD 301

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7508228 2x5 ltr. Plastikdunke
7508227 6x1 ltr. Plastikflasker


