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Suma Silver D8 
Preparat do czyszczenia srebra.

Opis
Suma Silver D8 jest preparatem przeznaczonym do usuwania ciemnych nalotów 
ze srebrnych i posrebrzanych przedmiotów, np.: ze sztućców, tac, dzbanków itp. 
Suma Silver D8 jest mieszaniną zawierającą kwasy, środki powierzchniowo 
czynne oraz konserwanty i antyutleniacze. Tak dobrana formuła preparatu, 
pozwala na skuteczne i szybkie usuwanie ciemnych nalotów z przedmiotów 
srebrnych i posrebrzanych.

•    szybki efekt czyszczenia – oszczędność czasu;
•    nie wydziela nieprzyjemnych zapachów;
•    szybkie i wygodne stosowanie;

Postać:     pomarańczowa ciecz
Gęstość w 20°C:    ok. 1,00 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):   ok. 1,7

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L.
Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

Cechy

Właściwości

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

Sposób użycia

1.  Wlać preparat Suma Silver D8 do plastikowego lub szklanego naczynia.
2.  Zanurzyć czyszczone przedmioty na 5 – 20 sekund, lekkie mieszanie 
     przyspieszy proces usuwania zabrudzeń. Należy unikać przetrzymywania 
     przedmiotów w płynie czyszczącym dłużej niż 20 sekund. 
     Większe przedmioty myć ściereczką zamoczoną w płynie czyszczącym. 
3.  Wyczyszczone przedmioty spłukać dokładnie pod bieżącą wodą i wysuszyć
     lub umyć je w zmywarce z użyciem produktu do mycia naczyń bez zawartości
     chloru. Jeśli to konieczne, umyte przedmioty wypolerować czystą, suchą 
     ściereczką.

Podczas pracy z produktem Suma Silver D8 używać plastikowych lub szklanych
pojemników!

UWAGA: Należy unikać kontaktu preparatu Suma Silver D8 z innymi metalami 
niż srebro, np.: stal kwasoodporna. W określonych przypadkach preparat można 
stosować do czyszczenia przedmiotów wykonanych z miedzi oraz niektórych 
mosiądzów i brązów.

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 Silver D8,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami 
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki. 

 


