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Suma® Combi™ + LA6                                       
Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων με 
ενσωματωμένο στεγνωτικό για μέτρια/σκληρά νερά                                 
Περιγραφή
Το Suma Combi+ LA6 συνδυάζει ένα συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για 
το πλυντήριο πιάτων μαζί με ένα στεγνωτικό, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να παρέχει 
απομάκρυνση των ρύπων σε μέτρια και σκληρά νερά και βέλτιστη απόδοση 
στεγνώματος.

Βασικά χαρακτηριστικά
Το Suma Combi+ LA6 είναι ένα ισχυρό αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο 
για χρήση σε μονόκαδα πλυντήρια ή πλυντήρια μπροστινής φόρτωσης. Περιέχει 
μίγμα καυστικού αλκαλίου και παράγοντες που αποτρέπουν τη συσσώρευση 
αλάτων και που βοηθούν στην αποτελεσματική απομάκρυνση των ρύπων. Η 
υψηλή συγκέντρωσή του σε ισχυρούς παράγοντες ελέγχου συσσώρευσης αλάτων 
προστατεύει από τα άλατα σε συνθήκες μέτριων/σκληρών νερών. Εξαιτίας 
του μοναδικού πρόσθετου στεγνωτικού που περιέχει - και το οποίο αλλάζει τη 
συμπεριφορά του νερού -, δεν είναι απαραίτητη η χρήση ξεχωριστού στεγνωτικού.

Πλεονεκτήματα
• Διαλύει τα λίπη και τις ξεραμένες τροφές
• Η ισχυρή συμπυκνωμένη σύνθεσή του παρέχει μεγαλύτερη οικονομία στη 

χρήση
• Προστατεύει τις αποθέσεις αλάτων στα μέρη του πλυντηρίου πιάτων ακόμα και 

σε μέτρια/σκληρά νερά
• Προσφέρει γρήγορο στέγνωμα
• Παρέχει αστραφτερά αποτελέσματα χωρίς να αφήνει γραμμές

Οδηγίες χρήσης
Το Suma Combi+ LA6 τροφοδοτείται κανονικά μέσω του αυτόματου συστήματος 
δοσομέτρησης της Diversey. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με 
ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες. Για να εξασφαλιστούν τέλεια αποτελέσματα 
καθαρισμού σε συνθήκες μέτριων/σκληρών νερών, πρέπει να δοσολογείται σε 
συγκέντρωση 1-4ml/λίτρο, ανάλογα τις τοπικές συνθήκες. Σε συγκέντρωση 2ml/
λίτρο, προστατεύει από τις αποθέσεις αλάτων σε νερά που περιέχουν έως 205 ppm 
CaCO3.
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συστήματα που χρησιμοποιούν όξινο στεγνωτικό, 
ώστε να αποφεύγονται τα άλατα στο τμήμα/boiler του στεγνωτικού, και όπου η 
αναλογία απορρυπαντικού/στεγνωτικού είναι χαμηλότερη από 2:1.
Κατά την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε καλά τους σωλήνες μεταφοράς του δοσομετρικού 
συστήματος για να αποφύγετε κρυσταλλοποιήσεις που μπορεί να προκληθούν από 
ανάμειξη των προϊόντων.



Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση  Διαυγές κίτρινο υγρό
pH (1% διάλυμα) 12,2 
Σχετική πυκνότητα (kg/L)  1,28

Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς του περιέκτες. 
Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης, το Suma Combi +LA6 είναι 
κατάλληλο για χρήση σε όλα τα υλικά που συνήθως απαντώνται στην κουζίνα. Μην 
το χρησιμοποιείτε σε υλικά ευαίσθητα στα αλκάλια όπως ο χαλκός,ο μπρούτζος, το 
αλουμίνιο ή το λάστιχο.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός  Συσκευασία     
7522951  2 x 5 L  
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