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Koncentrerat, neutralt torkmedel

Produktbeskrivning
Suma Select Pur-Eco A7 är ett koncentrerat, lågskummande neutralt torkmedel för
diskmaskiner

Produktegenskaper
Suma Select Pur-Eco A7 är ett koncentrerat, neutralt torkmedel, speciellt framtaget för
att passa ett brett utbud av diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en unik
kombination av nonjontensider som sänker vattnets ytspänning i sköljningsvattnet.
Detta förhindrar droppbildning samt ger en tunn vattenfilm där vattnet kan torka
jämnt och snabbt från diskgodset. Sammansättningen av tensider motverkar också
skumbildning i diskmaskinen.

Produktfördelar
•   Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad
•   Ger snabb och effektiv torkning
•   Fläckfri torkning utan ränder
•   Skumdämpande formulering för att uppnå optimal torkning
•   Miljömärkt med EU Ecolabel (EU blomma)
•   Minskad påverkan på ekosystem i vatten
•   EU-Ecolabel garanterar ett begränsat innehåll av farliga ämnen
•   Testad och utvärderad effektiv

Bruksanvisning
Suma Select Pur-Eco A7 passar alla professionella diskmaskiner med automatisk
dosering. Dosera från 0,02 ml/L* vid temperatur 80-85˚C. Lämplig för alla
vattenhårdheter. Produkten doseras direkt i slutsköljvattnet med automatisk
doseringsutrustning. Anpassa doseringen beroende av lokala förhållanden. Lämplig
dosering rekommenderas av din lokala Diversey representant. Maximal dosering är 0,3
ml/L.
Att använda denna EU Ecolabel produkt enligt doseringsrekommendationerna med
minsta rekommenderad temperatur bidrar till minskad energi- och vattenförbrukning
samt minskad vattenförorening.

*Denna dosering är enligt optimala förhållanden, lokala rekommendationer kan variera och lämplig dosering ges av din lokala
Diversey representant.
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Teknisk information
Utseende: Klar, blå vätska
pH (koncentrat): 7.0
Densitet (20˚C): 1,01
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning samt undvik
extrema temperaturer. Endast för professionella användare eller specialister.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan Suma Select Pur-Eco A7 användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök.

Miljöinformation
Suma Select Pur-Eco A7 har tilldelats licensen SE/038/001 och uppfyller alla EU-Ecolabel kriterierna som en miljövänlig produkt.

Förpackningsstorlekar
Tillgängliga förpackningsstorlekar
2 x 5 L Dunk
10 L SafePack
20 L Dunk
200 L Fat
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