
Katlakivieemaldi perioodiliseks kasutamiseks

Kirjeldus
Suma Scale D5.2 on happeline puhastusaine katlakivi eemaldamiseks köögitarvikutelt, 
varustuselt ja nõudepesumasinatest.

Eelised
• kontsentreeritud koostis tagab säästliku kasutamise;
•
• teeb tuhmid metallpinnad heledamaks, eemaldades oksiidkile;

Kasutusjuhend
Puhastamine pihustusmeetodil: 
1. Minimaalne soovitatud doseering 200 ml/l* (20%). 
2. Pihustage lahus pinnle või seadmele.
3. Laske toimida vähemalt 30 minutit, seejärel puhastage harjaga. 
4. Loputage põhjalikult sooja puhta veega ja laske õhu käes kuivada. 

Leotamine
1. Minimaalne soovitatud doseering 100 ml/l kuuma vette. 
2. Täitke leotamist vajav anum või leotage detaili kuni katlakivi on lahustunud.  
3. Vajadusel hõõruge, et emaldada raskaed sadestised. 
4. Loputage põhjalikult puhta veega ja laske kuivada. 
5. Laske õhu käes kuivada. 

Nõudepesumasinad:
1. Lülitage välja doseerimisseade. 
2. Täitke masin puhta veega.  
3. Lisage vette Suma Scale D5.2 saavutamaks doseeringut 100ml/l.  
4. Laske masinal koos lahusega töödata 10-15 minutit. 
5. Laske lahus masinast välja. Vajadusel korrake protseduuri. 
6. Loputage hoolikalt. 
7. Laske kuivada jättes uks või luuk lahti. 
8. Lülitage doseerimisseade sisse.
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*Antud doseering on vastavalt optimaalsetele tingimustele, soovitused võivad erineda. 
Palun konsulteerige juhiste saamiseks enda Diversey esindajaga.

 

Peamised omadused
Suma Scale D5.2 on happeline puhastusvahend katlakivi eemaldamiseks köögiseadme-
telt ja -riistadelt, sh nõudepesumasinatest, pesumasinatest, boileritest, aurutitest, tee- 
ja kohvimasinatest jne. Suma Scale D5.2 tagab tõhusa katlakivi eemaldamise kõikidelt 
pindadelt.

Scale D5.2

katlakivi tõhus eemaldamine tekitab hügieenilise keskkonna;



Tehnilised andmed 
Väljanägemine:  selge vedelik 
pH väärtus (kontsentraat): <2 
Suhteline tihedus (20°C):  1.11 
Ülaltoodud andmed on iseloomulikud normaaltoodangule. Neid ei v 

Kasutusohutus ja säilitamine
Juhtnöörid toote turvaliseks kasutamiseks ning hävitamiseks leiduvad tooteohutuslehel. Ainult professionaalseks kasutamiseks. 
Säilitamine kinnises originaalpakendis, kaitstuna suurte temperatuurimuutuste eest. 

 

Toote kokkusobivus  
Soovitatavatel kasutustingimustel sobib Suma Scale D5.2 kasutamiseks enamiku köögis kasutatavate materjalide puhul, kuid vaske, 
messingit või alumiiniumi tuleb käsitleda ettevaatlikult (lühikesed kokkupuuteajad).
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