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*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi
lisäohjeita.

Viemärinpuhdistusaine

Kuvaus tuotteesta
Suma Drain GTS Plus on tiivistetty, käyttövalmis, biologisesti toimiva
viemärinpuhdistusaine, joka on suunniteltu viemärien, rasva-ansojen, viemäriputkien
ennaltaehkäisevään ylläpitoon pitämällä ne tukkeutumattomina ja poistamaan
hajuhaitat.

Ominaisuudet
Suma Drain GTS Plus on tiivistetty viemärinpuhdistusaine, joka sisältää patentoidun
sekoituksen mikrobilajeja, jotka hajottavat orgaanista jätettä, kuten rasvaa,
rasvahappoja, proteiineja, lipidejä ja hiilihydraatteja. Tuotteen käyttö vähentää
ikävien hajujen muodostumista. Se hajottaa pitkäketjuisia rasvahappoja, joiden
tiedetään pysyvän ympäristössä aiheuttaen suurimman osan ylläpito- ja hoito-
ongelmista. Suma Drain GTS Plussan ympäristöystävällisen koostumuksen ansiosta se
ei vahingoita viemäriputkia ja ansoja, ja on yhteensopiva
jätevedenpuhdistusjärjestelmien kanssa.

Edut
•   Pitää viemärit puhtaina rasvakertymistä.
•   Poistaa ikävät hajut viemärijärjestelmästä.
•   Luonnollinen, vaaraton tuote, joka on sekä ympäristöystävällinen että turvallinen

käyttää.
•   Suunniteltu erityisesti keittiön viemäriin ja ruoantuotantopaikkoihin.

Käyttöohje
Päivittäinen käyttö:
1.  Annostele päivittäin 300-700ml Suma Drain GTS:ää Diverseyn automaattisen

annostelujärjestelmän kautta viemärijärjestelmään / rasva-ansaan. Lisää tuote
mieluiten ylävirtaan rasva-ansaan päivän päätteeksi puhdistuksen jälkeen.
Tyypilliset annokset suhteessa rasva-ansan kokoon:
Rasvanerotuskaivon koko: alle 500 l. Annostus/päivä: 300-400 ml
Rasvanerotuskaivon koko: 500-1000 l. Annostus/päivä: 400-600 ml
Rasvanerotuskaivon koko: >1000 l. Annostus/päivä: 700 ml
Optimaalisen lopputuloksen laitosten viemärijärjestelmissä saa annostelemalla joka
päivä 1-2 ml per kansi.
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Aloitustoimenpiteet::
1.  Annostele 3 litraa Suma Drain GTS:ää 12 litraan lämmintä vettä. Levitä liuos kaikkiin tilojen putkistoihin sekä keittiön lattiakaivoihin.

Tämä vähentää ikävää hajua koko laitoksessa 12 - 24 tunnin sisällä ja tarjoaa riittävän tehokkaan pohjan aloitukselle.
2.  Ensimmäisten 7-10 päivän aikana annostele tuotetta päivittäin 500-700 ml viemäriin Diversey-annostelujärjestelmän kautta

tarvittavien bakteeripesäkkeiden perustamiseksi. Lisää tuote rasva-ansaan ylävirtaan. Lisää Suma Drain GTS mieluiten puhdistuksen
jälkeen päivän päätteeksi.

3.  Ks kohta Päivittäinen käyttö.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kermamainen, valkoinen neste
pH (laimentamaton) : 8,5
Suhteellinen tiheys (20°C): 1,06
Bakteerimäärä (itiöt): 1 x 10(8) CFU/ML
Gram-negatiivisia bakteereja: ei ole
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com.
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.
Vain ammattikäyttöön.

Yhteensopivuus
Suma Drain GTS Plus on turvallinen kaikille viemärilinjoissa ja rasvanerotuskaivoissa käytettäville materiaaleille.
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