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Suma Blend
Vloeibaar reinigingsmiddel voor machinale vaatwas in zacht water, veilig voor
aluminium

Productomschrijving
Suma Blend L7 is een chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor een
uitstekende reiniging in zacht water. Dit product kan ook veilig worden gebruikt
op aluminium.

Belangrijke eigenschappen
 Suma Blend L7 is een lichtgeel vloeibaar vaatwasmiddel dat speciaal is
ontwikkeld voor toepassing in een breed gamma van zowel enkelvoudige als
meertanksvaatwasmachines en voor toepassing in machines voor potten en
pannen. Het product is vooral bestemd voor gebruik in zacht water. Het bevat
een mengsel van alkalische bestanddelen en kalkbestrijdingsmiddelen voor het
doeltreffend verwijderen van vetten en ingedroogde voedselresten. De
aanwezigheid van chloor zorgt voor de verwijdering van vlekken, en
corrosiewerende elementen maken het product ook geschikt voor gebruik op
zachte metalen zoals aluminium.
 

Voordelen
• Veilig te gebruiken op aluminium
• Breekt vet en opgedroogde voedselresten af dankzij een speciaal mengsel

van alkalische bestanddelen
• Bevat actieve chloor voor het doeltreffend verwijderen van tannine- en

fruitvlekken
• Geschikt voor gebruik in zacht water
• Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in gebruik

Gebruiksaanwijzing
Suma Blend L7 wordt meestal gebruikt met de automatische doseerapparatuur
van JohnsonDiversey. Het product kan echter ook worden gebruikt met
geïntegreerde doseerpompen. Voor perfecte reinigingsresultaten in zacht water
geldt een concentratie van 1.5-4 ml/L, afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden.
Een dosis van 1.5 ml/L voorkomt kalkafzetting bij water tot 45 ppm CaCO3.

Spoel bij het eerste gebruik de pomp en transportslangen van het
doseersysteem om een eventuele kristallisatie door productvermenging te
voorkomen.

Technische gegevens
Uitzicht: heldere vloeistof
pH-waarde(1% oplossing): 12.3
Relatieve dichtheid: 1.30

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet
worden opgevat als specificatie.
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Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad.

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Blend L7 geschikt voor de meeste materialen die
normaal gezien in de keuken gebruikt worden, inclusief aluminium. Gebruik echter niet op koper, messing of
rubber.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7010088 20L


