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Flytande blötläggningsmedel

Produktbeskrivning
Suma Dip Plus K1.1 är ett flytande blötläggningsmedel för rengöring av svåra fläckar
på koppar och porslin.

Produktegenskaper
Suma Dip Plus K1.1 är ett flytande blötläggningsmedel uppbyggd av klorbaserat
blekmedel, komplexbildare och alkali, vilket gör produkten utmärkt för blötläggning av
mycket svårt smutsat gods. Produkten är mycket effektiv mot svårt nedsmutsad
grovdisk samt missfärgningar från kaffe, te och fruktämnen.

Produktfördelar
•   Avlägsnar effektivt svåra fläckar av tanniner
•   Löser effektivt fastbränd mat och stärkelse
•   Enkel att dosera manuellt eller med doseringspump
•   Blandar sig snabbt och blir direkt aktiv i brukslösningen

Bruksanvisning
1.  Fyll blötläggningskärl med varmt vatten (40-50°C)
2.  Dosera minst 4 ml* Suma Dip Plus K1.1 per liter vatten
3.  Blötlägg delarna i brukslösningen i 15-30 minuter, beroende på smutsighetsgrad
4.  Diska sedan delarna som vanligt i diskmaskinen

För att undvika eventuell skada bör porslin med tryckt dekor eller plast inte blötläggas
mer än 30 minuter. Använd inte på gods av melamin plast. Doseringen är beroende av
lokala förhållanden (vattenkvalitet, nedmutsningsgrad och metodik).

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.
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Teknisk information
Utseende: Klar vätska
pH brukslösning (1% lösning): 12,5
Densitet (20°C): 1,22
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning. Produkten kan lagras max 6 månader i sluten originalförpackning med 100% bibehållen aktivitet.
Därefter avtar halten aktivt klor.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan, Suma Dip Plus K1.1 användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök. Aktsamhet
bör dock tagas vid behandling av koppar, mässing och aluminium. Plast av melamin bör inte blötläggas med denna produkt.

Förpackningsstorlekar
Tillgängliga förpackningsstorlekar
6 x 1 L Flaska
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