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Hoog geconcentreerd vloeibaar handafwasmiddel
Omschrijving
Suma Star Plus D1-plus is een sterk geconcentreerd vloeibaar afwasmiddel voor
manueel gebruik, bestemd voor het reinigen van potten, pannen, borden, glazen en alle
afwasbare keukenmaterialen.
Eigenschappen
Suma Star Plus D1-plus is een sterk geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel en is
geschikt voor het manueel reinigen van alle keukenmaterialen. Het product bevat
anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen die ervoor zorgen dat
ingedroogde voedselresten, vetten, eiwitten en zetmeel effectief verwijderd worden.
Suma Star Plus D1-plus is goed afspoelbaar en zorgt voor een streeploos eindresultaat.
Voor precieze dosering dient Suma Star Plus D1-plus gebruikt te worden in combinatie
met het Divermite of Diverflow met SureLink doseersysteem.
Voordelen
• Minder verpakkingsafval, minder opslagruimte en uitermate zuinig in gebruik dankzij
de sterk geconcentreerde productsamenstelling
• Breekt vet en ingedroogde voedselresten af
• Reinigt streeploos, gemakkelijk na te spoelen, laat een glanzend oppervlak na
• Stabiele schuimvorming waardoor de oplossing lang zijn reinigende werking
behoudt
• Kostenbesparend dankzij de handige en gecontroleerde dosering met het Divermite
of Diverflow met SureLink doseersysteem
Gebruiksaanwijzing
Suma Star Plus D1-plus wordt geleverd in een flexibele navulzak van 1,5L die
uitsluitend geschikt is voor gebruik in het Divermite of Diverflow met SureLink
doseersysteem van Diversey Care.
Dosering:
1. Divermite doseersysteem:
De aanbevolen minimumdosering is 1 dosering (15 ml*) per 40 Lhandwarm water.
(Vanwege de geconcentreerde samenstelling wordt aanbevolen om Suma Star Plus D1plus in stromend water te doseren.)
2. Diverflow met SureLink doseersysteem:
Vullen van een afwasbak: hoge vulsnelheid. Concentratie : 0,04%*
Reinigen in het algemeen:
1. De oplossing klaarmaken volgens de hierboven vermelde aanbevelingen.
2. Te reinigen voorwerpen laten inweken en afwassen met een doek, borstel of
schuurspons.
3. Grondig spoelen en aan de lucht laten drogen.
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Voor zwaar vervuilde voorwerpen kan een hogere concentratie nodig zijn.
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, gele vloeistof
pH waarde (onverdund): 7.0
Relatieve dichtheid (20°C): 1.05
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Veilig gebruik
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Star Plus D1-plus geschikt voor gebruik op de meeste, in de keuken voorkomende,
materialen.
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