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Aluminiumsäkert, flytande maskindiskmedel för alla
vattenhårdheter.

Produktbeskrivning
Suma Jade Pur-Eco L8 är ett koncentrerat lågalkaliskt användarsäkert maskindiskmedel
som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelserik smuts. Produkten
är sammansatt för alla vattenhårdheter.

Produktegenskaper
Suma Jade Pur-Eco L8 är ett lågalkaliskt maskindiskmedel som kombinerar säkerhet
och utmärkt diskresultat. Produkten är uppbyggd av en kombination av alkali och
högeffektiv komplexbildare som effektivt löser fett, stärkelse och fastbränd mat i alla
vattenhårdheter. Den unika sammansättning av produkten gör den lämplig för disk
alla typer av diskgods även aluminium, koppar, silver och mässing. Suma Jade Pur-Eco
L8 är lågalkalisk, vilket gör den säkrare att använda än traditionella flytande
maskindiskmedel.

Produktfördelar
•   Löser effektivt fet smuts och stärkelse
•   Högkoncentrerad produkt med låg användningskostnad
•   Skyddar effektivt glasyr och dekor på diskgodset
•   Aluminiumsäker
•   Förhindrar effektiv kalkbildning i alla vattenhårdheter
•   Miljömärkt med Svanen

Bruksanvisning
Suma Jade Pur-Eco L8 passar alla professionella diskmaskiner med automatisk
dosering. Dosera 0,4-2,0 ml/L vatten (0,5-2,5 g/L) i mjuka vatten (0-6 dH). Doseringen
är beroende av lokala förhållanden. Dosering rekommenderas av din lokala Diversey
representant.

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.
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Teknisk information
Utseende: Klar gul vätska
pH brukslösning (1% lösning vid 20°C): 11
Densitet (20°C): 1,35
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning. Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner.
Undvik över- /underdosering.
Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk.
Lämna tom förpackning för återvinning.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan Suma Jade Pur-Eco L8 användas på alla vanligen
förekommande föremål som används i kök, även aluminium. Använd med försiktighet på koppar och mässing.

Miljöinformation
Suma Jade Pur-Eco L8 har tilldelats miljömärkningslicens för Svanen och uppfyller alla kriterier som en miljövänlig produkt.

Förpackningsstorlekar
Tillgängliga förpackningsstorlekar
10 L Dunk
10 L SafePack
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