
Suma D2 J – Flex

Wysoce skoncentrowany preparat ogólnego stosowania.

Opis:

Suma D2 J-Flex jest wysoce skoncentrowanym detergentem do czyszczenia powierzchni 
twardych w pomieszczeniach kuchennych: podłóg, ścian, drzwi, sufitów i wyposażenia.
Suma D2 J – Flex to silnie skoncentrowany detergent ogólnego stosowania 
przeznaczony do ręcznego mycia wszelkich powierzchni w kuchni. To optymalna 
mieszanina anionowych, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz 
alkaliów, dzięki czemu skutecznie usuwa tłuszcz i zaschnięte resztki żywności. Zawarte 
w formule związki kompleksujące umożliwiają jej stosowanie w wodzie o zróżnicowanej 
twardości bez wpływu na skuteczność.

Cechy:
• Wyjątkowo ekonomiczna ze względu na wysoce skoncentrowaną formułę
• Zajmuje niewielką powierzchnię magazynową
• Usuwa tłuszcze i zaschniętą żywność
• Skuteczna w szerokim zakresie twardości wody
• Szerokie zastosowanie na różnego rodzaju powierzchniach z wyjątkiem 
aluminium
• Łatwe i kontrolowane dozowanie przez system J-Flex

Właściwości:
Wygląd: ciemnoniebieska ciecz
Gęstość względna [20˚C]: 1,045
Wartość pH koncentratu: ok. 11,2

Powyższe dane są typowe dla normalnej produkcji i nie należy ich traktować jako specyfikacji

Sposób użycia:
Preparat zaleca się stosować metodą natryskową, z użyciem specjalnie zaprojektowanej 
dyszy spieniającej J – Flex (wersja ze spryskiwaczem)
System J-Flex umożliwia również kontrolowane dozowanie zarówno do wiaderek, jak i 
do butelek ze spryskiwaczem (wersja do napełniania)

Czyszczenie natryskowe:
1. Ustawić pokrętło w pozycji „BUTELKA” i napełnić butelkę ze spryskiwaczem.
2. Spryskać ściereczkę i przetrzeć powierzchnię. 
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą i pozostawić do 
wyschnięcia.

Czyszczenie roztworem z wiaderka:
1. Ustawić pokrętło w pozycji „WIADRO” i napełnić wiaderko
2. Nanieść roztwór na powierzchnię używając mopa.
3. Usunąć rozpuszczony brud mopem
4. Spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia

D2

  



Opakowanie Dozowanie Objętość 
roztworu 
roboczego z 
opakowania (ltr)

Liczba butelek 
750 ml z 
opakowania

Liczba wiader 5l 
z opakowania

1,5 litra Wiadro 1:100 150 30
Butelka 1:50 75 100

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania
Bezpieczne użytkowanie:
Po użyciu wypłukać i osuszyć ręce. Zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno – ochronnego do rąk Soft Care 
Dermasoft H9. W przypadku przedłużającego się kontaktu preparatu ze skórą zaleca się noszenie odpowiednich 
rękawic ochronnych.
Kompletne wskazówki dotyczące użytkowania i utylizacji produktu zawarte są w odrębnej Karcie Charakterystyki 
Substancji Niebezpiecznej

Tylko do zastosowań profesjonalnych/ dla specjalistów.

Kompatybilność produktu:
W zalecanych warunkach Suma D2 J – Flex może być stosowana na wszelkiego rodzaju materiałach powszechnie 
spotykanych w kuchniach. Nie stosować na polerowanym aluminium.


