
 

 

 

Suma Tab D4 Tab 
Desinfitseerimistablett 

 
 
 

 
Kirjeldus 
Suma Tab D4 tab on kontsentreeritud tablett kõikide pindade desinfitseerimiseks, 

kaasa arvatud toiduainetega kokkupuutuvad pinnad, samuti sobib see köögiviljade 

desinfitseerimiseks. 

 
Põhiomadused 

Suma Tab D4 tab on kontsentreeritud, väga efektiivne desinfitseeriv tablett, mis 

sobib kasutamiseks kõikidel toiduainetega kokkupuutuvatel ka mittekokkupuutuvatel 

pindadel. Tegemist on stabiliseeritud klooritabletiga, mis lahustub kergesti vees ning 

on efektiivne desinfitseerimisvahend paljude mikroorganismide vastu igasuguse 

karedusastmega vee puhul. Üks tablett 10 liitri vee kohta sisaldab 150 ppm aktiivset 

kloori. 

Suma Tab D4 tab sisaldab kloorivabastavat toimeainet, mistõttu see on väga 

efektiivne desinfitseerimisvahend köögiviljadele nagu salat ja tomat. 

 

Eelised 
• Toimib tõhusalt paljude mikroorgansimide vastu, aidates nii parandada 

hügieenitingimusi. 

• Tõhus toime madalatel temperatuuridel ja lühikese kontaktaja juures. 

• Ohutu kasutada kõikidel pindadel, kaasa arvatud alumiinium. 

• Efektiivne köögiviljade desinfitseerimisvahend. 

 
Kasutusjuhised 
Määrdunud pinnad puhastage alati eelnevalt Diversey puhastusvahendiga ja 

loputage veega. 

 
Ülddesinfiktsioon: 

1. Valmistage lahus, lisades 1 tablett 5 liitrile käesoojale veele. 

2. Kandke pinnale lapi, harja või mopiga. 

3. Jätke 5 minutiks toimima. 

4. Loputage toiduainetega kokkupuutuvad pinnad põhjalikult veega. 

 
Köögiviljade desinfektsioon: 

1. Loputage köögiviljad veega. 

2. Valmistage lahus, lisades 1 tablett 20 liitrile veele. 

3. Kastke köögiviljad vähemalt 5 minutiks lahusesse. 

4. Loputage puhta veega. 

 
Tehnilised andmed 

Välimus: valge tablett 

pH  1%-ne lahus: 6,0 

 
Need numbrid on tüüpilised suurused; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga. 
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Ohutu käitlemine ja sälitamine 
Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil. 

Hoida temperatuuril mitte üle 35ºC. Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. 

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida kuivades tingimustes. 

 
Mikrobioloogilised andmed 

EN 1276: läbis tingimustel: 1 tablett/10 liitrile veele (150ppm av kloor) karedas vees (330ppm nagu CaCO3), vähene 

määrdumus (0,03% bovine albumiin) 5 minutit kontaktaega. 

EN 1697: läbis tingimustel: 2 tabletti/5 liitri kareda vee kohta (300ppm nagu CaCo3), vähene määrdumus (0,03% 

bovine albumiin), 5 minutit kontaktaega. 

 
EST suspensioonitestid: 

Toiduhügieen: 1 tablett lahustatuna 5 liitri vee kohta sooritas EST suspensiooni toiduhügieeni testi 5-minutilise 

kontaktaja juures. 

Meditsiiniline hooldus: 1 tablett lahustatuna 5 liitri vee kohta sooritas EST suspensiooni toiduhügieeni testi 5-minutilise 

kontaktaja juures. 

Mükobakteritsiidne test: 1 tablett lahustatuna 1 liitri vee kohta viis 5 log Mycobacterium tarre tüve 5 log vähenemiseni 

5-minutilise kontaktaja juures. 
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