
D3.5

Suma Break up
Preparat odtłuszczający, bezpieczny dla aluminium.

Opis
Suma Break up D3.5  jest skoncentrowanym, płynnym preparatem odtłuszczającym 
przeznaczonym do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni i urządzeń 
kuchennych.
Suma Break up D3.5 to alkaliczny preparat do ręcznego odtłuszczania powierzchni 
i urządzeń kuchennych takich jak: podłogi, okapy kuchenne oraz blaty kuchenek itp. 
Suma Break up D3.5 zawiera specjalnie dobraną mieszaninę niejonowych i aniono-
wych związków powierzchniowo czynnych, związków alkalicznych  oraz sekwestra-
ntów, która skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, a zwłasza tłuszczo-
we i zaschnięte resztki żywności.
Odpowiednia formuła produktu sprawia, że jest on bezpieczny dla powierzchni 
wykonanych z aluminium.
Suma Break up D3.5 może być stosowana do mycia podłóg z użyciem mopów oraz 
urządzeń kuchennych za pomocą urządzeń niskociśnieniowych takich jak spryski-
wacze pianotwórcze.

Cechy
•   szybkie i skuteczne odtłuszczanie powierzchni;
•   doskonale usuwa zabrudzenia, zapobiega redepozycji brudu;
•   bezpieczny dla powierzchni aluminiowych;
•   odpowiedni do nanoszenia produktu za pomocą spryskiwacza pianotwórczego.

Właściwości
Postać:      żółta ciecz
Gęstość w 20°C:     ok. 1,1 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):    12,4 - 13,2

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

Sposób użycia
Preparat dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Standardowe dozowanie
10 - 30 ml/L ciepłej wody, w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia. 
Prawidłową kontrolę stężenia dozowanego preparatu zapewnia użycie pompy QFM 
firmy Diversey.

Mycie powierzchni
1. Przygotować roztwór roboczy o stężeniu 10 - 20 ml/L. Produkt nanieść na myte 
    powierzchnie za pomocą ścierki, gąbki lub spryskiwacza.
2. Resztki osadów i zabrudzeń usunąć za pomocą ścierki lub ściągaczki. 
3. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

 

 



Suma Break up
Sposób użycia c.d.:

Mycie podłóg
Mycie ręczne - mopowanie na mokro:
1. Przygotować roztwór roboczy preparatu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 30 ml produktu.  
2. Przed zastosowaniem preparatu usunąć z podłogi wszystkie, luźne zabrudzenia.
3. Nanieść preparat na powierzchnię podłogi przy użyciu mopa, czyścić, a następnie zebrać mopem brudny roztwór. 
4. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Mycie maszynowe:
1. W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu:
    do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 30 ml produktu.  
2. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować.
3. Usunąć zanieczyszczony roztwór za pomocą ściągaczki lub odkurzacza do pracy na sucho - mokro. 
4. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą, pozostałość wody zebrać za pomocą ściągaczki lub odkurzacza do 
    pracy na sucho - mokro.

Mycie metodą namaczania
1. Przygotować roztwór roboczy preparatu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 20 ml produktu.  
2. Zanurzyć czyszczone przedmioty w roztworze roboczym. Większe zabrudzenia należy usunąć za pomocą
    skrobaczki lub szczoteczki. 
3. Wyczyszczone przedmioty spłukać dokładnie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie smażalników (frytownic) metodą namaczania
1. Usunąć olej i zamknąć zawór spustowy.
2. Napełnić smażalnik wodą do poziomu wypełnienia olejem.
3. Ostrożnie dodać 1L Suma Break up D3.5  na każde 10L wody (10% roztwór).
4. Włączyć smażalnik i doprowadzić roztwór do lekkiego wrzenia, utrzymywać w tym stanie przez 60 minut.
5. Po upływie danego czasu należy ochłodzić roztwór i usunąć resztki osadów i zabrudzeń pozostałych na ścia-
    nkach i elementach grzewczych za pomocą gąbki z padem lub szczoteczki. 
6. Umyte powierzchnie dwukrotnie spłukać czystą, ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
 
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%,
odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu 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 poniżej 5°C i w wysokich tempera-
turach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości
2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności
Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochro-
na skóry. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Break  
up D3.5, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpada-
mi produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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