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Reinigingsmiddel voor machinale vaatwas in zacht
water (zonder fosfaat)

Omschrijving
Suma Revoflow Max Pur-Eco OP P2 is een sterk geconcentreerd machinaal
vaatwasmiddel zonder fosfaat, speciaal ontwikkeld voor een perfecte vuilverwijdering
in zacht water.

Eigenschappen
Suma Revoflow Max Pur-Eco OP P2 is een krachtig alkalisch poeder dat geschikt is voor
alle professionele vaatwasmachines met automatische dosering. Het product bevat
alkalische stoffen voor een doeltreffende verwijdering van vetten en een mengsel van
sekwestreermiddelen voor een hogere reinigingskracht en voor het vermijden van
kalkaanslag in zacht water. Suma Revoflow Max Pur-Eco OP P2 is een fosfaatvrij
product en is gelabeld met het SWAN certificaat. Dit product wordt gedoseerd met het
Diversey Care Revoflow systeem, een veilig en gemakkelijk doseersysteem met een
uitstekend resultaat.

Voordelen
•   Uitstekende resultaten dankzij de snelle oplossing van het granulaatpoeder
•   Uitstekende zetmeelverwijdering dankzij het hoog alkaligehalte
•   Sterk geconcentreerd poeder en daardoor zuinig in gebruik
•   Verpakking in handig compact formaat, eenvoudig te vervangen
•   Geen contact met de producten mogelijk door het innovatief verpakkingssyteem
•   Fosfaatvrij
•   SWAN gecertificeerd

Gebruiksaanwijzing
Suma Revoflow Max Pur-Eco OP P2 enkel gebruiken in combinatie met het Diversey
Care Revoflow doseersysteem met een concentratie van 0,2-0,8 g/L* in zacht water. 1
g/L voorkomt kalkbindende werking in water tot 100 ppm CaCO3 (5-6 dH). De precieze
dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij
Diversey voor advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: wit granulaatpoeder
pH-waarde (1% oplossing): 12,6
Relatieve dichtheid (kg/l): 1,05
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Volgens de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Revoflow Max Pur-Eco OP P2 geschikt voor gebruik op de meeste materialen die
in keukens voorkomen. Echter niet gebruiken op alkaligevoelige materialen zoals koper, messing, aluminium of rubber.

Milieu-informatie
Aan SURE product ${product X} is de licentie ${License no.} toegekend die voldoet aan de EU-Ecolabel criteria voor een milieuvriendelijk
product.
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