Suma® Calc

Koncentrerat avkalkningsmedel

D5

Produktbeskrivning
Suma Calc D5 är ett koncentrerat surt rengörings- och avkalkningsmedel för att
avlägsna svåra föroreningar och kalkbeläggningar i storkök.
Produktegenskaper
Suma Calc D5 är ett koncentrerat surt rengörings- och avkalkningsmedel för att
avlägsna svåra föroreningar och kalkbeläggningar från diskmaskiner, kaffebryggare,
kokgrytor och annan utrustning i storkök. Kombinationen av oorganisk syra och
nonjontensider ger effektiv avkalkning och rengöring på alla slags ytor.
Produktfördelar
• Rengör effektivt från kalkbeläggningar
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Ger glans åt oxiderade metallytor
Bruksanvisning
Dosering från 1 ml/liter beroende på smutsens karaktär och städfrekvens.
Blötläggning:
1. Dosera 1-200 ml av Suma Calc D5 till 1 L varmt vatten (0,1%-20%) beroende på
smutsens karaktär och frekvens för rengöring
2. Fyll upp objektet eller blöttlägg det direkt i brukslösningen tills kalken löst sig
3. Skura om nödvändigt med borste vid svåra beläggningar
4. Skölj noggrant med rent vatten och låt lufttorka
Spray-rengöring:
1. Dosera 200 ml/L varmt vatten (20%) och spraya direkt på ytan
2. Låt verka i minst 30 minuter och borsta sedan rent
3. Skölj noggrant med rent vatten och låt lufttorka
Diskmaskiner:
1. Stäng av diskmedelsdoseringen
2. Fyll upp disktanken med rent vatten
3. Dosera 1-100ml/L Suma Calc D5 i vattnet (0,1%-10% lösning)
4. Låt diskmaskinen gå i 10-15 minuter
5. Töm diskmaskinen och kontrollera resultatet
6. Upprepa processen om nödvändigt
7. Skölj noggrant med rent vatten
8. Låt lufttorka med luckan/huven öppen
9. Sätt på diskmedelsdoseringen
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Koncentrerat avkalkningsmedel
Teknisk information
Utseende
pH koncentrat
Densitet (20°C)

Klar, vätska
1
1.29

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
Skyddsföreskrifter och lagring
Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i
originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Att beakta
Under rekommenderade villkor kan, Suma Calc D5 användas på alla vanligen förekommande föremål
som används i kök. Aktsamhet bör dock tagas vid behandling av koppar, mässing och aluminium (kortare
behandlingstid).
Miljöinformation
Förpackningen är tillverkad av återvinnings- och förbränningsbar polyeten.
Förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlek
2x5L
6x2L
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