Suma® Base Free

Vaahtoamaton, käsin annosteltava liotusja koneastianpesujauhe
Kuvaus tuotteesta
Suma Base free M4 on kaikkiin veden kovuuksiin soveltuva vaahtoamaton, erittäin
tehokas liotus- ja koneastianpesujauhe.
Ominaisuudet
Suma Base free M4 on mietoja emäksiä sisältävä koneastianpesujauhe, joka on kehitetty
pieniä laitos- ja kotiastianpesukoneita varten. Koostumuksensa ansiosta tuote irrottaa
tehokkaasti rasvalikaa, poistaa värjäytymiä ja ehkäisee saostumien muodostumista
kaikissa veden kovuuksissa.
Edut
• Tehokas koostumus tuottaa erinomaisen pesutuloksen
• Soveltuu myös astioiden ja aterimien liotukseen
• Happivalkaisu poistaa teen, kahvin ja hedelmien aiheuttamat värjäytymät
• Irrottaa tehokkaasti tärkkelystä ja valkuaislikaa
• Soveltuu kaikkiin veden kovuuksiin
• Rakeisen, tasaisesti juoksevan koostumuksen ansiosta tuotetta on helppo annostella
Käyttöohje
Käsin suoritettava annostus:
Kotitalouskoneet: Annostele n. 1 rkl Suma Base free -jauhetta annostelulaatikkoon.
Annostelu alkaen 1 g/l.
1-tankkiset laitoskoneet: Annostele alkuannostuksena 1 dl tuotetta pesutankkiin, lisää 1
dl tuotetta 10 pestyn korillisen jälkeen.
Tunnelikoneet: Annostele alkuannostuksena 2 dl tuotetta pesutankkiin, lisää 2 dl tuotetta
15:n pesun jälkeen.
Automaattinen annostelu
Kaada pesuainesäiliöön n. 5 dl Suma Base free -pesujauhetta. Perusannostus ja jatkuva
annostus tapahtuvat pesukoneeseen automaattisesti. Valo- tai äänimerkin hälyttäessä
pesuainesäiliöön lisätään n. 5 dl tuotetta.
Liotus
Valmista liotusliuos. Annostus alkaen 4 g/1 l vettä. Liota esineitä n. 30 minuutin
ajan. Pese liotuksen jälkeen tavalliseen tapaan astianpesukoneessa.
Suositeltavat käyttölämpötilat:
Esihuuhteluvesi korkeintaan		

35 °C

Pesuliuos n.			

60 °C

Pumppuhuuhtelu n.			

70 °C

Loppuhuuhtelu n.			

85 °C
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Suma® Base Free M4
Vaahtoamaton, käsin annosteltava liotusja koneastianpesujauhe

Tekniset tiedot
Ulkonäkö
valkoinen jauhe
pH (1-prosenttinen liuos)
~ 11
Suhteellinen tiheys (kg/l) 1,07
Yllä olevat luvut ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.
Koostumus
happeen perustuvat valkaisuaineet, fosfaatit 5 - 15%
ionittomat pinta-aktiiviset aineet, polykarboksylaatit < 5%
entsyymit
Käyttöturvallisuus ja varastointi
Annostellaan annostelulaitteen avulla. Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen.
Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa. Tuotteen turvalliseen
käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen
vaihteluilta suojattuna.
Pese mahdollisimman täysiä koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää
annostelua. Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa.
Kierrätä tyhjä pakkaus.
Yhteensopivuus
Suma Base free M4 soveltuu useimmille suurkeittiöissä tavattaville materiaaleille,
kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti.
Hyväksynnät
Pohjoismainen Joutsen-merkki
Ympäristötiedot
Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.
Kontit ja tynnyrit voi palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset
ovat kierrätettäviä, valmistettu valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta
osin kierrätyskuituja. Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä
yksityiskohdista tarkemmin Diverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.
Pakkaustiedot
Tuotenumero
7510969

Pakkauskoko
1,5 kg
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