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Suma Forte plus
Sterk reinigingsmiddel voor machinale vaatwas in zacht tot middelhard water

Productomschrijving
Suma Forte plus L54 is een vloeibaar, sterk geconcentreerd, alkalisch
vaatwasmiddel voor een uitstekende reiniging in zacht tot middelhard water.

Belangrijke eigenschappen
Suma Forte plus L54 is een reinigingsmiddel dat geschikt is voor zacht water
in meertanksmachines met een standaard doseersysteem. Bij gebruik zoals
aanbevolen, zal dit mengsel van alkalische bestanddelen,
kalkbestrijdingsmiddelen en corrosiewerende elementen uitstekend reinigen. In
combinatie met Suma Des T30 verwijdert het de meest hardnekkige koffie- en
theevlekken.

Suma Forte plus L54 is een krachtige alkalische, vloeibare reiniger speciaal
ontwikkeld voor middelhard water, te gebruiken met het gepatenteerde
JohnsonDiversey DivoJet sproeisysteem. Speciale sproeiarmen vernevelen het
geconcentreerde reinigingsmiddel, zodat bestaande zetmeelaanslag snel wordt
verwijderd en opbouw ervan wordt vermeden. Bijgevolg zal minder opnieuw
afgewassen moeten worden. De aanwezigheid van sekwestreermiddelen
voorkomt bovendien dat de sproeilans verstopt geraakt in middelhard water.

Voordelen
• Minder opnieuw afwassen met het JohnsonDiversey Divojet-systeem
• Breekt vet en ingebrande voedselresten af dankzij het hoge alkalische

gehalte
• Dankzij zijn hoge concentratie heel zuinig in gebruik
• Voorkomt kalkopbouw in zacht water
• Uitstekende vlekverwijdering in combinatie met Suma Des T30

Gebruiksaanwijzing
Suma Forte plus L54 kan worden toegepast met het automatisch
doseersysteem van JohnsonDiversey.
Om zeker te zijn van een goed resultaat in zacht water is een minimumdosis
van 1.5 ml/L vereist in water tot 55 ppm CaCO3. Bij zware vervuiling of bij
hogere waterhardheden is een hogere dosis tot 3 ml/L nodig. In combinatie met
Suma Des T30 gebruikt u best minstens een concentratie van 0.5 ml/L.
In gevallen waar zetmeel een echt probleem vormt, kan Suma Forte plus L54
worden gebruikt in combinatie met Suma Power T57 voor een zichtbaar beter
resultaat en om opbouw van voedselresten te voorkomen. (raadpleeg uw
contactpersoon bij JohnsonDiversey)

Suma Forte plus L54 kan ook worden gebruikt in het JohnsonDiversey Divojet-
systeem voor grotere meertanksmachines. De aanbevolen dosis in middelhard
water bedraagt 15-30ml/L, afhankelijk van de hoeveelheid zetmeelaanslag en
de contacttijd in het Divojet-systeem.

Spoel bij het eerste gebruik de pomp en transportslangen van het
doseersysteem om eventuele kristallisatie door productvermenging te
voorkomen.
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Technische gegevens
Uitzicht: heldere, gele vloeistof
pH-waarde (1% oplossing): 12.9
Relatieve dichtheid: 1.42

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet worden opgevat als specificatie.

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 Forte plus L54 geschikt voor de meeste materialen die
normaal gezien in de keuken gebruikt worden. Niet gebruiken op alkaligevoelige materialen, zoals koper,
messing, aluminium en rubber.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7010105 20L
7010106 200L
7010170 900L
7510149 10L SafePack
7513712 200L SafePack XL


