
s Degreaser Pur-Eco   D3.9

Rasvanpoistoaine

Kuvaus tuotteesta
Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 on tiivistetty nestemäinen rasvanpoistoaine rasvan,
öljyn ja karstan irroittamiseen keittiölaitteista ja emäksisiä aineita sietäviltä kovilta
pinnoilta.

Ominaisuudet
Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 on emäksinen rasvanpoistoaine rasvan, öljyn ja karstan
irrottamiseen keittiölaitteista, kuten höyrykuvuista, liesistä sekä tasoinnoilta. Soveltuu
laimentamattomana myös uunien ja grillien puhdistamiseen. Suma Degreaser Pu-Eco
D3.9 täyttää EU-ympäristömerkin kriteerit.

Edut
•   Tehokas.
•   Poistaa vaikeankin rasvalian ja tekee pinnat puhtaiksi ja kiiltäväksi.
•   Irrottaa rasvalian ja pitää sen liuoksessa estäen rasvan uudelleen kerrostumisen.
•   Soveltuu käytettäväksi vaahdotuslaitteissa.

Käyttöohje
Tasopinnat:
1.  Annostele 10-30 ml / litra vettä. Annostele pinnalle siivouspyyhkeen, hankaussienen

tai pesuharjan avulla ja pese pinta. Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua.

Liotus:
1.  Upota puhdistettava osa liuokseen, jossa on 10 ml / l * tuotetta / litra kuumaa vettä.

Poista kiinnittynyt lika harjalla. Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

Rasvakeitin:
Tyhjennä öljy ja sulje venttiili. Täytä vedellä melkein öljyn täyttötasolle. Lisää 1 l
tuotetta jokaista 10 litraa vettä kohti. Kytke rasvakeitin päälle ja kiehauta hallitusti 60
minuutin ajan. Anna jäähtyä, poista liuos. Pese jäljellä olevat sivuseinien ja
lämmityselementtien likajäämät hankauslevyllä tai harjalla. Huuhtele kahdesti
puhtaalla, kuumalla vedellä ja anna kuivua.

Uunit:
1.  Levitä laimentamattomana harjalla kuuman uunin pinnoille (<70 ° C). Anna

vaikuttaa 15 minuuttia. Pese pinnat huolelliseti. Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna
kuivua.

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi
saadaksesi lisäohjeita.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Keltainen, kirkas neste
pH-arvo (laimentamaton): > 12
Suhteellinen tiheys: ≈1.04
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. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 soveltuu käytettäväksi keittiössä yleisesti esiintyville koville materiaaleille, paitsi ei nk. pehmeille metalleille,
kuten alumiini, kupari tai messinki.

Ympäristötiedot
Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 täyttää EU-Kukka-ympäristömerkin (DK / 020/006) kriteerit.
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