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Geconcentreerd neutraal naspoelmiddel

Omschrijving
Suma Select Pur-Eco A7 is een geconcentreerd schuimremmend neutraal
naspoelmiddel voor machinale vaatwas.

Eigenschappen
Suma Select Pur-Eco A7 is een geconcentreerd neutraal naspoelmiddel. Het is speciaal
ontwikkeld voor gebruik in een breed scala aan vaatwasmachines. Het speciale
mengsel van niet-ionogene wasactieve stoffen is ontwikkeld om de
oppervlaktespanning van het naspoelwater te verlagen. Dit voorkomt druppelvorming
en omdat het water als een egale laag op het oppervlak komt, zijn de droogtijden
korter. Dit mengsel werkt bovendien schuimremmend in de vaatwasmachine.

Voordelen
•   Gegarandeerde snelle droging
•   Geeft een streep- en vlekvrij resultaat
•   Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in gebruik
•   Schuimremmend voor een efficiëntere werking
•   EU Ecolabel (EU-flower)  gecertificeerd product
•   Verminderde impact op aquatisch ecosysteem

Gebruiksaanwijzing
Suma Select Pur-Eco A7 is geschikt voor gebruik in alle typen professionele
vaatwasmachines met automatische dosering. Dosering 0,1 - 0,4 g/l water bij 70-80°C
in zacht tot middelhard water. Het product wordt direct in het naspoelwater gedoseerd
met Diversey automatische doseerapparatuur. Dosering afhankelijk van de lokale
situatie.

*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: Helder blauwe vloeistof
pH-waarde (puur): 7.0
Relatieve dichtheid (20°C): 1,01
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Informatie over 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.

Productcompatibiliteit
Volgens de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Select Pur-Eco A7 geschikt voor gebruik op de meeste, in keukens voorkomende,
materialen.

Milieu-informatie
Aan Suma Select Pur-Eco A7 is de licentie (SE/038/001) toegekend die voldoet aan de EU-Ecolabel criteria voor een milieuvriendelijk
product.
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