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karton:
2 butelki 
x 1,4 L

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 posiada trzy opcje ustawienia dozowania:
•    butelka ze spryskiwaczem;
•    wiaderko;
•    zlewozmywak;

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 1,4 L.

Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem) - mycie twardych, wodoodpornych powierzchni, okien i powie-
rzchni szklanych
1.  Butelkę ze spryskiwaczem (750 ml) npełnić wodą. 
2.  Ustawić żółte pokrętło regulacyjne w pozycji butelka     , wyciągnąć je do góry . Końcówkę dozującą umieścić 
     w napełnianej butelce i wcisnąć głowicę, aby zadozować produkt do butelki. Przed użyciem, delikatnie wymie-
     szać zawartość butelki. Otrzymany roztwór produktu to: 0,5%.
3.  Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia. Roztwór natrysnąć na powierzchnie, a następnie umyć je czystą 
     ścierką lub gąbką z nierysującym padem. 
4. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Wiaderko - mycie podłóg, ścian, drzwi, sufitów, wyposażenia kuchennego
1.  Do wiaderka nalać niewielką ilość wody. 
2.  Ustawić żółte pokrętło regulacyjne w pozycji wiaderko     , wyciągnąć je do góry . Końcówkę dozującą umie-
     ścić w napełnianym wiaderku i wcisnąć głowicę, aby zadozować produkt. Następnie uzupełnić wiaderko wodą
     do poziomu: 8 litrów. Otrzymany roztwór produktu to: 0,3%.
3.  Przygotowany roztwór nanieść na powierzchnie przy użyciu mopa, ścierki lub gąbki z nierysującym padem, u-
     myć je.
4. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Zlewozmywak - ręczne mycie naczyń
1.  Do zlewu nalać niewielką ilość wody. 
2.  Ustawić żółte pokrętło regulacyjne w pozycji zlewozmywak, wyciągnąć je do góry . Końcówkę dozującą umie-
     ścić nad zlewozmywakiem i wcisnąć głowicę, aby zadozować produkt. Następnie uzupełnić zlewozmywak wo-
     dą do poziomu: 40 litrów. Otrzymany roztwór produktu to: 0,062%.
3.  Naczynia namoczyć w roztworze, a następnie umyć je przy użyciu ścierki, szczoteczki lub gąbki z nierysują-
     cym padem.
4. Umyte naczynia dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

wiaderko
zlewozmywak

Butelka

Liczba napełnieńOpakowanie Dozowanie

Rodzaj Karton Butelka 1,4L Karton

0,5                 263 L             525 L              350             700
0,3                 448 L             896 L               56              112

0,062              2240 L           4480 L              56              112

Stężenie w %

Ilość roztworu robocze-
go (litry / opakowanie)

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Zapobiegać przedostawaniu się większych ilości produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 0,5%, odprowadzać do kana-
lizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przeznaczyć do re-
cyklingu.

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

Postępowanie z odpadami

Okres trwałości
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Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, 
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nigdy nie stawiać dnem do góry. Nie przechowywać 
poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. 

Po użyciu opłukać i wysuszyć ręce. Nosić ściśle przylegające okulary ochronne lub ochronę twarzy. • Podczas sto-
sowania preparatu unikać wdychania oparów i aerozoli preparatu, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świe-
żego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. • Podczas pracy z preparatem uni-
kać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się stężonym produktem, natychmiast zdjąć zanieczy-
szczoną odzież, skórę zmyć wodą. W razie wystąpienia podrażnienia, zapewnić pomoc lekarską. • Zanieczy-
szczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. • W przypa-
dku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady
lekarskiej.

Warunki przechowywania

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Multipurpo-
se Cleaner D2.3 znajdują się w karcie charakterystyki.




