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Desinfioiva puhdistusaine SmartDose-
annostelujärjestelmään

Kuvaus tuotteesta
Suma Bac D10 on tehokas desinfioiva puhdistusaine ruuanvalmistustilojen kaikkien
pintojen yhdistettyyn pesuun ja desinfiointiin.

Ominaisuudet
Suma Bac D10 on nestemäinen desinfioiva puhdistusaine, joka puhdistaa ja desinfioi
samanaikaisesti. Se soveltuu ruuanvalmistustilojen kaikille pinnoille. Tuote sisältää
kvattia (kvaternaarista ammoniumyhdistettä) sekä kompleksoivia ja puskuroivia
aineita, ja se tehoaa useimpiin mikro-organismeihin kaikissa veden kovuuksissa.
Sisältämiensä pinta-aktiivisien aineiden ansiosta se myös puhdistaa tehokkaasti.

Edut
•   Tuote sekä puhdistaa että desinfioi. Tunkeutuu rasvaan ja kiinni kuivuneeseen

likaan. Tehoaa useimpiin mikro-organismeihin ja varmistaa näin
hygieniaturvallisuuden. Tehokas kaikissa veden kovuuksissa. Helppo ja tarkka
annostelu SmartDose-annostelujärjestelmällä. Osa kahden tuotteen SmartDose-
järjestelmää kaikkien keittiöpintojen puhdistukseen

Käyttöohje
SmartDose-annostelujärjestelmä takaa tarkan annostelun suihkupulloon, sankoon tai
pesualtaaseen

Annostelu suihkupulloon:
1.  Täytä annostelupullo vedellä (750 ml). Käännä keltainen annosvalitsin

pulloasentoon, vedä annosvalitsin ylös ja annostele puhdistusaine pulloon
painamalla annosvalitsin alas. Ravista pulloa kevyesti ennen käyttöä. Suihkuta
käyttöliuosta puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. Pyyhi
pinta. Huuhtele elintarvikepinnat puhtaalla vedellä kostutetulla siivouspyyhkeellä.
Valmis käyttöliuos säilyy annostelupullossa seitsemän päivää. Pese, huuhtele ja
kuivaa annostelupullo huolellisesti ennen uudelleentäyttöä.

Annostelu sankoon:
1.  Täytä sanko vedellä (7L). Käännä keltainen annosvalitsin sankoasentoon, vedä

annosvalitsin ylös ja annostele puhdistusaine sankoon painamalla annosvalitsin
alas. Annostele käyttöliuosta puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa vähintään 5
minuuttia. Pyyhi pinta. Huuhtele elintarvikepinnat puhtaalla vedellä kostutetulla
siivouspyyhkeellä. Esipuhdista erittäin likaiset pinnat Suma Multipurpose Cleaner
D2.3-yleispuhdistusaineella
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas, violetti, ominaistuoksun omaava neste
pH-arvo (laimentamaton): 11
pH 1-prosenttinen liuos: 10,3
Suhteellinen tiheys (20°C): 1,05
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 Bac D10 sopii useimmille suurkeittiöissä tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti.

Mikrobiologiset tiedot
Suma Bac D10 on läpäissyt EN 1276 -testin (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, ja Pseudomonas aeruginosa):
liuoksen väkevyys 0,5 %, kova vesi, vaikutusaika 5 minuuttia ja lämpötila +20 °C. Suma Bac D10:n teho lintuinfluenssavirukseen on testattu
EN14476 -testillä seuraavilla annostuksilla ja vaikutusajoilla: puhtaat pinnat: 1-prosenttinen liuos, vaikutusaika 5 minuuttia; likaiset pinnat:
1-prosenttinen liuos, vaikutusaika 10 minuuttia.
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