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Suma Rapid D6
Preparat do mycia powierzchni szklanych.

Opis
Suma Rapid D6 jest preparatem gotowym do użycia, przeznaczonym do mycia 
szkła, luster, wszelkich powierzchni szklanych oraz innych powierzchni wodo-
zmywalnych. Polecany do mycia szklanych szafek i gablot, lad, kontuarów i innych 
powierzchni wodozmywalnych.
Suma Rapid D6 to specjalna mieszanina substancji i rozpuszczalników, która
szybko i skutecznie usuwa odciski palców i ślady tłuszczu z powierzchni szklanych,
bez konieczności długotrwałego polerowania. Produkt pozostawia świeży, 
przyjemny zapach.

•    skuteczne usuwanie odcisków palców i śladów tłuszczu;
•    szybkoschnący, nie pozostawia smug;  
•    odpowiedni do mycia różnych wodoodpornych powierzchni, np.: okna, lustra, 
     szkliwiona ceramika, jak również powierzchnie plastikowe;
•    nie klasyfikowany jako niebezpieczny;
•    gotowy do użycia (butelka ze spryskiwaczem);

Postać:     niebieska ciecz    
pH (koncentrat, w 20°C):  ok.  7,5
Gęstość w 20°C:   ok.  1,0 g/cm³ 

  

 

 

 

Cechy

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 750 ml.

Właściwości

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

1.  Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
2.  Stężony preparat Suma Rapid D6 natrysnąć bezpośrednio na ściereczkę, 
     a następnie przetrzeć powierzchnię.
     W przypadku uporczywych zabrudzeń, nanieść produkt bezpośrednio na
     zabrudzenie i czyścić.
3.  Powierzchnie polerować do uzyskania połysku. 

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny 
sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz 
przedstawiciel handlowy.
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Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do
utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

 

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C 
i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 
Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Rapid D6, 
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami 
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki. 

 


