
s Crystal free   A8

Koncentrerat, surt torkmedel

Produktbeskrivning
Suma Crystal free A8 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel som motverkar
kalkbildning i diskmaskinen.

Produktegenskaper
Suma Crystal free A8 är ett koncentrerat, surt torkmedel, speciellt framtaget för att
passa i alla typer av diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en unik kombination
lågskummande tensider som sänker vattnets ytspänning i slutspolningsvattnet. Detta
förhindrar torkfläckar och ränder samt reducerar torktiden. Produkten motverkar också
kalkbildning i diskmaskinen och passar därmed alla vattenhårdheter.

Produktfördelar
•   Snabb och effektiv torkning
•   Fläckfri torkning utan ränder
•   Koncentrerad formula med låg användningskostnad
•   Skumdämpande för att uppnå optimal torkning
•   Motverkar kalk och är utmärkt i hårda vatten
•   Miljömärkt med Svanen

Bruksanvisning
Suma Crystal free A8 passar alla professionella diskmaskiner med automatisk dosering
samt alla vattenhårdheter. Dosera 0,02-0,5 ml/L* vid temperatur 80-85˚C. Produkten
doseras direkt i slutspolningsvattnet med automatisk doseringsutrustning. Produkten
kan även doseras manuellt i mindre diskmaskiner med speciellt doseringsfack.
Rätt doseringsmängd är beroende av lokala förhållanden. Dosering rekommenderas av
din lokala Diversey-representant.

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.
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Teknisk information
Utseende: Klar, grön vätska
pH koncentrat: 1,6
Densitet (20 C): 1,08
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner.
Undvik över- /underdosering.
Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk.
Lämna tom förpackning för återvinning. 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.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan Suma Crystal free A8 användas på alla vanligen förekommande föremål i kök. I koncentrat är
produkten frätande på mässing och koppar. Dosera inte produkten innan maskinens genomströmmare. Undvik kopplingar och injektorer i
koppar. Rostfritt stål rekommenderas.

Miljöinformation
Suma Crystal free A8 har tilldelats Nordiska svanens licens och uppfyller alla kriterierna som en miljövänlig produkt.

Förpackningsstorlekar
Tillgängliga förpackningsstorlekar
2 x 5 L Dunk
1 x 10 L SafePack
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