
 
 

 

Suma Multi-conc 
Ülikontsentreeritud üldotstarbeline puhastusvahend 
 
 
 
 
Kirjeldus 
Suma Multi conc D2 on ülikontsentreeritud puhastusvahend, mis on mõeldud 
kõvade pindade puhastamiseks toiduainetega seotud ruumides, kaasa arvatud 
põrandad, seinad, uksed, laed ja seadmed. 

 
Põhiomadused 
Suma Multi conc D2 on ülikontsentreeritud üldotstarbeline puhastusvahend, 
mis sobib kõikide köögis asuvate pindade käsitsi puhastamiseks. See on 
optimaalne segu anioonsetest ja mitteioonsetest pindaktiivsetest ainetest ning 
leelisest, mistõttu see eemaldab tõhusalt rasva ja kinnikuivanud toidujäägid. 
Tänu koostisse kuuluvale sekvestrandile sobib igasuguse karedusastmega 
veega ja toetab puhastusjõudlust. 

 
Suma Multi conc D2 täpseks doseerimiseks tuleks kasutada kas 
JohnsonDiversey Divermite dosaatorit või Divermite Refill doseerimissüsteemi. 

 
Eelised 
 Tänu ülikontsentreeritud koostisele vähendate jäätmetehulka, vajate vähem 

hoiuruumi ning kasutate toodet säästlikult. 
 Tungib läbi rasva ja kinnikuivanud toidumustuse 
 Tõhus igasuguse karedusastmega vee puhul 
 Mitmeotstarbeline toode, sobib kasutamiseks enamikel pindadel, välja 

arvatud poleeritud alumiinium 
 Mugav ja kontrollitud doseerimine JohnsonDiversey Divermite või Refill 

süsteemiga säästab raha 

D2 conc 
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Kasutusjuhised 
Kasutage Suma Multi conc D2 ainult koos sobiva dosaatorsüsteemiga. 

 
Divermite S dosaator: 
 mõõdetud koguse lisamiseks 750 ml pudelisse kasutamiseks pihustus-pühkimis-meetodil (1 annus (5 ml) 750 

ml kohta). 
 Ämbris lahjendamine (2 annust (10 ml) 8 liitri kohta) laudade, põrandate/seinte, sisseseade jne käsitsi 

puhastamiseks lapi, harja või mopisüsteemiga. 
 

Refill dosaator: 
Asetage taastäidetav pudel pessa ja täitke pudel. Eemaldage, kui automaatne täitmine on lõppenud, ja keerake 
pudelile doseerimiskork või pihusti. 

 
Pihustusmeetod: 
1. Pihustage lahust pinnale ja puhastage niiske lapiga 
2. Loputage toiduainetega kokkupuutuvad pinnad puhta veega ja laske õhu käes 

kuivada 
 

Üldpuhastusmeetod: 
1. Kandke lahus pinnale või seadmele pihustuspudeli, lapi või harja abil 
2. Hõõruge, et eemaldada tõrksad sadestised 
3. Loputage põhjalikult puhta veega ja laske kuivada 

 
Põranda puhastamine: 
1. Kandke lahus pinnale mopiga 
2. Eemaldage mustus mopiga 
3. Loputage puhta veega ja laske kuivada 

 
Tugevalt määrdunud objektide puhul võib minna vaja suuremat kontsentratsiooni. 

 
Tehnilised andmed 
Välimus selge, sinine vedelik 
pH lahjendamata 11.2 
Suhteline tihedus (20 oC) 1.05 

 
Ohutu käitlemine ja säilitamine 
Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil. 

Säilitada originaalanumas. Vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure. 

Toote sobivus 
Järgides soovitatud tingimusi, sobib Suma Multi conc D2 kasutamiseks köögis tavapärastel materjalidel. Ärge 
kasutage antud toodet poleeritud alumiiniumil. 

 
Kasutatavad pakendi suurused 
Tootekood Pakendi suurus 
7508232 4x1,5L 
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