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Geconcentreerd ontkalkingsmiddel voor periodiek
gebruik
Omschrijving
Suma Calc D5 is een geconcentreerd middel op zuurbasis voor het verwijderen van
kalkaanslag van keukenapparatuur en -uitrusting, en voor het ontkalken van
afwasmachines.
Eigenschappen
Suma Calc D5 is een zuurhoudend reinigingsmiddel voor het verwijderen van
kalkafzetting van keukenapparatuur en - hulpmiddelen, inclusief vaatwasmachines,
bain-marie’s, boilers, stomers, thee- en koffiemachines, enz.
Voordelen
• Effectief verwijderen van kalkaanslag helpt apparatuur te beschermen,
en verhoogt de hygiënische zekerheid.
• Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in gebruik.
• Laat doffe oppervlakken stralen door verwijderen van de oxide film.
Gebruiksaanwijzing
*** Please translate: Spray cleaning: ***:
1. Graag vertalen: Minimum recommended dosage of 100ml/l* (10%).
2. Spray surface or equipment with solution.
3. Leave for at least 30 minutes and then brush.
4. Rinse thoroughly with clean warm water and allow to air dry.
Weken::
1. Gebruik de minimaal aanbevolen dosering van 50 ml/L* Suma Calc D5
in warm water (5%), afhankelijk van de mate van kalkafzetting.
2. Vul of week het voorwerp in de oplossing tot de kalkafzetting is verwijderd.
3. Het voorwerp, indien nodig, borstelen om zware afzetting te verwijderen.
4. Goed spoelen met schoon water en laten drogen.
Afwasmachines::
1. Schakel de doseerapparatuur uit.
2. Vul de vaatwasmachine met schoon water.
3. Voeg voldoende Suma Calc D5 aan het water toe voor een
oplossing van 50 ml/L*.
4. Laat het water gedurende 10 - 15 minuten circuleren.
5. Water afvoeren en resultaat beoordelen.
6.
7.
8.
9.

Indien nodig proces herhalen.
Afvoeren en goed naspoelen.
Laat de machine met geopende deur drogen.
Schakel de doseerapparatuur weer in.
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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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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere vloeistof
pH waarde (onverdund): <2
Relatieve dichtheid: 1,29
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 Calc D5 geschikt voor toepassing op de meeste, in de keuken voorkomende
materialen, maar koper, messing of aluminium dienen voorzichtig te worden behandeld (korte contacttijden).
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