
 

 
Suma Bac-conc D10 conc 
Ülikontsentreeritud puhastus- ja desinfitseerimisvahend toiduga kokkupuutuvatesse 
ruumidesse. 

 
 
 

Tootekirjeldus 
Suma Bac-conc D10 conc on ülikontsentreeritud desinfitseeriv puhastusvahend, 
mis on mõeldud kõikide pindade üheaegseks puhastamiseks ja desinfitse- 
erimiseks toiduga kokkupuutavates ruumides. 

D10 conc 

 
Põhiomadused 
Suma Bac-conc D10 conc on ülikontsentreeritud vedel desinfitseeriv 
puhastusvahend, mis üheaegselt puhastab ja desinfitseerib pinnad. Toode sobib 
kõikidele pindadele toiduainetega seotud ruumides. Tänu kvaternaarse 
ammooniumühendi, sekvestrandi ja puhversüsteemi kombinatsioonile toimib 
igasuguse karedusastmega vee puhul. Toote koostisesse kuuluvad ka 
pindaktiivsed ained, mis muudavad selle sobivaks üheaegselt puhastamiseks ja 
desinfitseerimiseks. 
Suma Bac-conc D10 conc on ökonoomne kasutada Diversey Divermite või 
DQFM doseerimissüsteemis. 

 
Eelised 
• vähem jäätmeid, vajab vähem laopinda, tänu ülikontsentreeritusele on 
ökonoomne kasutada; 
• desinfitseerib ja puhastab üheaegselt, kui kasutatakse vastavalt juhendile; 
• tungib läbi rasva ja kinnikuivanud toidumustuse; 
• toimib tõhusalt paljude mikroorganismide vastu, tõstes seeläbi hügieenitaset; 
• tõhus igasuguse karedusastmega vee puhul; 

 
 
 

Tehnilised andmed 
Välimus: 

 
selge lilla vedelik 

suhteline tihedus [20 °C]: 1,035 
pH lahjendamata: 11,0 
pH (1% lahus): 10,0 - 11,0 
Ülaltoodud andmed on tüüpilised tavatoodangu korral. Neid ei saa kasutada 
spetsifikaadina. 

 
Kasutusjuhend 
Suma Bac-conc D10 conc on 1,5 L plastik-kotikeses spetsiaalselt loodud 
kasutamiseks Diversey Divermite või DQFM doseerimissüsteemis. 

1. Divermite dosaator: 
• 1 annus (6 ml) 750 ml pritspudelisse; 

2. DQFM 
• 2.a) Pudelisse-kasutades DQFM-i (madal surve) miinimum kontsentrat- 

sioon 0,75%; 
• 2.b) Ämbrisse-kasutades DQFM-i (suurem surve) miinimum kontsentrat- 
sioon 0,75%; 



Kasutusjuhend 
Pihustusmeetod: 
1. Eemaldada lahtine mustus. 
2. Kasutada lappi või küürimiskäsna pindade puhastamiseks. Pihustada valmislahust 
sellele. 
3. Jätta toode 5 minutiks pindadele mõjuma 
4. Loputada toiduga kokkupuutuvad pinnad puhta veega ja lasta õhul pind kuivatada. 
Tugevalt määrdunud pindade korral leotage neid. 

 

Ohutu käitlemine ja säilitamine 
Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil. 
Säilitada originaalpakendis. Vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure. 

 
Toote sobivus 
Järgides soovitatud tingimusi, sobib Suma-Bac conc D10 conc kasutamiseks enamikes köökides olevatel tava- 
pärastel materjalidel. 

 

Mikrobioloogilised andmed 
Suma Bac-conc D10 conc on läbinud EN 1276, lahusel 0,75% karedas vees (300 ppm CaCO3) ja määrdunud 
tingimustes (0,3% bov. alb.) 5 minutit kontakt aega. 
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