
Sun Professional 
Handdiskmedel

Handdiskmedel: 
Snabbverkande mot fett.

Produktbeskrivning
Sun Professional Handdiskmedel är miljömärkt med EU Ecolabel 
(EU-blomman), parfymfri och passar för handdiskning av alla typer 
av diskbara köksredskap. Mild mot händerna samtidigt som den 
effektivt avlägsnar fett och är kraftfull mot ingrodda matrester. Den 
sköljs enkelt bort och efterlämnar ett överlägset glänsande resultat 
utan ränder.

Produktegenskaper
• Koncentrerad professionell formulering
• Kraftfull blandning av ytaktiva ämnen som löser fett och 

intorkade matrester
• Miljömärkt med EU Ecolabel (EU-blomman)

Produktfördelar
• Koncentrerad formulering som är kostnadseffektiv
• Löser fett och intorkade matrester
• Enkel att skölja av och efterlämnar ett glänsande resultat utan 

ränder
• Stabilt skum ger en långvarig effektivitet i rengöringslösningen
• Minskar påverkan på vattenlevande organismer
• Minskar användning av farliga ämnen
• Reducerat förpackningsavfall

Pro Formula 
En helt ren miljö ligger till grund för den bästa kundupplevelsen.  
Det är där Pro Formula kommer in. Unilever och Diversey har 
gått ihop för att leverera Pro Formula, ett komplett utbud av 
professionellt utformade rengöringsprodukter i kombination med 
pålitliga varumärken som Via, Cif och Sun. Sortimentet är utvecklat 
specifikt för dina affärsbehov. Utmärkta rengöringsresultat - gör dig 
redo för affärer.

Miljöinformation 
Sun Professional Handdiskmedel har tilldelats licensen (DK / 019/003) 
som uppfyller EU-miljömärkningskriterierna (EU-blomma) som en 
miljövänlig produkt.
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Produkt Förpackningsstorlek Artikelnummer
Sun Professional Handdiskmedel 12x1L 101101571

Utseende pH koncentrat Doft
Klar, grön vätska 7 Parfymfri

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. 
Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer.

Användning
Under rekommenderade användningsförhållanden är Sun Professional handdiskmedel lämpligt för manuell diskning 
av alla typer av diskbara köksredskap som vanligtvis förekommer i kök.

Bruksanvisning
1. Beroende på smutsighetsgrad, dosera 2,5-5ml per 5L lagom varmt vatten av Sun Professional Handdiskmedel:
• Mindre smutsig: 2,5 ml / 5L vatten (½ tesked)
• Smutsig: 5ml / 5L vatten (1 tesked)

2. Blöt disken i diskmedelslösningen och diska med en diskborste,  disksvamp eller diskduk.

3. Skölj noggrant och låt lufttorka.
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