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Suma Ultra
Vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwas in zacht water

Productomschrijving
Suma Ultra L2 is een geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale
vaatwas dat speciaal is ontwikkeld voor de beste reiniging in zacht water.

Belangrijke eigenschappen
Suma Ultra L2 is een sterk, vloeibaar alkalisch vaatwasmiddel dat geschikt is
voor toepassing in een breed scala van zowel enkelvoudige als
meertanksvaatwasmachines. Het bevat een mengsel van alkalische stoffen en
krachtige sekwestreermiddelen dat uiterst effectief is voor het verwijderen van
vet en aangekoekt vuil in zacht water.

Voordelen
• Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in het gebruik
• Breekt vet en aangekoekte voedselresten af
• Voorkomt kalkafzetting op voorwerpen en machinedelen in zacht water
• Weinig schuimend voor efficiëntere werking

Gebruiksaanwijzing
Suma Ultra L2 wordt in het algemeen gebruikt met de automatische
doseerapparatuur van JohnsonDiversey. Het product kan ook worden gebruikt
met geïntegreerde doseerpompen. Voor perfecte reinigingsresultaten in zacht
water geldt een dosering van 1 - 3 ml/liter, afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden.
Een dosering van 2 ml/liter Suma Ultra L2 voorkomt kalkafzetting bij water tot
TH = 8°F.

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

Technische gegevens
Uitzicht heldere, gele vloeistof
pH-waarde onverdund 13.5
pH-waarde (1% oplossing) 12.3
Relatieve dichtheid 1.27

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

Veilige hantering en opslag
Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden
beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen
extreme temperatuurwaarden.
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Product toepasbaarheid
In de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Ultra L2 geschikt voor gebruik op alle materialen die
algemeen voorkomen in de keuken. Echter niet gebruiken op alkaligevoelige materialen, zoals koper, messing,
aluminium en rubber.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7510152 SafePack 10L


