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Suma Gloss
Płynny preparat do namaczania oraz usuwania śniedzi

Opis
Suma Gloss K8 to płynny preparat do namaczania, którego formuła szczególnie 
nadaje się do usuwania trudnych plam ze sztućców, naczyń i różnego rodzaju 
przedmiotów wykonanych ze srebra. Zawiera mieszaninę substancji zapobiega-
jących osadzaniu kamienia, a także alkalia umożliwiające usuwanie zasuszonych 
resztek pokarmu. Suma Gloss K8 może być używany również do usunięcia nalotu 
i zmatowienia z przedmiotów srebrnych. Połączenie folii aluminiowej oraz srebrnych 
przedmiotów w roztworze produktu zapoczątkowuje reakcję chemiczną usuwającą 
śniedź.

Cechy
• Efektywnie usuwa przypalone pozostałości żywności i skrobi;
• Bezpieczny w użyciu ze srebrnymi przedmiotami;
• Efektywnie usuwa zaśniedziałe plamy ze srebrnych przedmiotów w połączeniu
  z aluminium.

Właściwości
Wygląd    przejrzysty płyn
pH (1% roztwór)  12,3
Gęstość (20°C)   1,22

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia
Namaczanie:
1. Napełnić zbiornik ciepłą wodą (40-50°C).
2. Dodać 8-16 ml Suma Gloss K8 na litr wody.
3. Zanurzyć elementy w roztworze na 5 do 30 minut, w zależności od stopnia 
    zabrudzenia.
4. Umyć naczynia w zmywarce, ale nie należy używać detergentu chlorowego.

Usuwanie śniedzi:
1. Umieścić folię aluminiową w niemetalowym zbiorniku. Napełnić go ciepłą wodą 
    (40-50°C).
2. Dodać 8-16 ml Suma Gloss K8 na litr wody.
3. Zanurzyć elementy w roztworze na 5 do 30 minut, przy czym należy się upewnić, 
    że przedmioty stykają się z folią aluminiową, ale nie ze sobą nawzajem.
4. Spłukać wodą lub umyć w zmywarce, jednak bez użycia detergentu chlorowego.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób 
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel 
handlowy.
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Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%,
odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania
Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 0ºC i w wysokich 
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
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Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem, ubocznych
skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu 
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Środki ostrożności

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).

Używany w zalecanych warunkach używania, Suma Gloss K8 jest odpowiedni do używania z większością
materiałów spotykanych w kuchni. Jednak nie należy używać z z materialami wrażliwymi na działanie alkaliów
takich jak miedź i mosiądz.

Kompatybilność


