
D3.5

Suma Force
Aluminiumveilige, krachtige ontvetter

Productomschrijving
Suma Force D3.5 is een geconcentreerde, vloeibare ontvetter voor de reiniging
van zwaar bevuilde oppervlakken in de keuken.

Belangrijke eigenschappen
Suma Force D3.5 is een alkalisch, vloeibaar detergent geschikt voor manuele
reiniging van alle zwaar bevuilde oppervlakken in de keuken zoals vloeren,
toestellen en dampkappen. Het is een optimaal mengsel van niet-ionogene
oppervlakte-actieve stoffen, voor een goede bevochtiging van oppervlakken, en
alkali en sekwestreermiddel voor een efficiënte verwijdering van alle soorten vet
en aangebakken vuil. De formulering is zo ontwikkeld dat het product veilig is
voor gebruik op aluminium oppervlakken. Suma Force D3.5 is in het bijzonder
geschikt voor de reiniging van vloeren. Dit kan manueel, met een
lagedrukspraytoestel.

Voordelen
• Krachtige formulering die zware, vettige bevuiling aankan en propere en

glanzende oppervlakken aflevert
• Lost vuil op en houdt het in oplossing, voorkomt dat vuil weer neerslaat
• Samengesteld met het oog op een veilig gebruik op aluminium
• Geschikt voor gebruik met schuimapparatuur
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Gebruiksaanwijzing
De aanbevolen dosering varieert van 10-30 ml per liter handwarm water, afhankelijk van de vervuilingsgraad en
de toepassing. Voor een gecontroleerde dosering kan het product gedoseerd worden via een QFM-systeem.
Reinigingsmethode � algemeen:
1. Breng de oplossing aan (10-20 ml/L) op het oppervlak met een doek, spons, of

lagedrukspraytoestel
2. Reinig met een doek of borstel
3. Spoel met proper water en laat drogen aan de lucht
Vloerreiniging:
• Met een mopsysteem
1. Los het product op (10-30 ml/L) in warm water
2. Breng de oplossing aan met de mop
3. Verwijder het vuil met de mop
4. Spoel met zuiver water en laat drogen aan de lucht
• Met vloerschrobber en vloertrekker / waterzuiger
1. Los het product op (10-30 ml/L) in warm water
2. Breng de oplossing aan met de vloerschrobber of met het lagedruk spraytoestel en schrob
3. Verwijder het vuil met de vloertrekker of waterzuiger
4. Spoel met water en verwijder opnieuw met vloertrekker of waterzuiger
Inweken:
1. Dompel onder in een oplossing van 10 �20 ml product per liter warm water
2. Schrob om de zware bevuiling te verwijderen
3. Spoel met zuiver water en laat drogen aan de lucht
Friteusereiniging:
1. Laat de olie weglopen en sluit het ventiel
2. Vul met water tot aan het olieniveau
3. Voeg 1L Suma Force D3.5 toe per 10 liter water.
4. Zet de friteuse aan en laat gedurende 1u gecontroleerd koken
5. Laat afkoelen en weglopen. Schrob de resterende vuildeeltjes van de zijkanten en

verwarmingselementen met een borstel of schuurpad
6. 2 keer spoelen met proper, heet water en laten drogen

Technische gegevens
Uitzicht Heldere, gele vloeistof
pH-waarde onverdund 12.8
pH-waarde 1% oplossing 11.0
Relatieve dichtheid (20oC) 1.10
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad.
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperaturen.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruiksvoorwaarden is Suma Force D3.5 geschikt voor gebruik op materialen die men
algemeen aantreft in keukens, met inbegrip van aluminium.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512054 2 x 5L Bidon
7511492 10L SafePack


