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Suma Gel Force
Grovrengøringsmiddel på gel-basis

Beskrivelse
Suma Gel Force D3.2 er et flydende alkalisk rengøringsmiddel, som giver en
forbedret vedhæftning på overflader, som skal rengøres og er derfor mere
effektivt. Det er udviklet til daglig rengøring i storkøkkener og i detailhandlen til
rengøringsopgaver, hvor der anvendes grovrengøringsmiddel.

Egenskaber
• Flydende, alkalisk grovrengøringsmiddel
• Giver en forbedret vedhæftning på overflader
• Øger kontakttiden
• Sammensat af en effektiv blanding af alkali, organisk kalkbinder,

overfladeaktive komponenter og emulgatorer
• Baseret på en helt ny teknologi inden for �vedhæftning på overflader�
• Anvendes gennem udstyr, specielt valgt af Diversey for

rengøringsopgaven.
• Opfylder kriterierne for svanemærkning

Fordele
• Effektiv på kraftig besmudsning inklusive fedt, stivelse og proteiner
• Kan anvendes selv på varme overflader.
• Ved daglig anvendelse forhindres kalkopbygning
• �Thixotropisk� gel indebærer maksimal kontakttid på overflader
• Nem afskylning, let at fjerne fra overflader efter brug
• Efterlader ingen stor skummængde på gulvet
• Svanemærket

Brugsanvisning
Anvendelse
Anvend Suma Gel Force D3.2 i en koncentration på minimum 2% v/v, afhængig af type
og graden af besmudsning. (2ml/l)
Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.   

Tekniske specifikationer
Udseende: Klar, gul væske
Vægtfylde v/20ºC: 1.11 g/cm³
pH-værdi (1% opløsning v/20ºC): 12.0
pH-værdi: >12,5

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion
Vandig opløsning af kaliumhydroxid (fedtløsner), nonioniske tensider (befugter,
fedtløsner), hydrotrop (stabilisator), MGDA (kalkbinder), anionisk tensid
(befugter, fedtløsner), dipropylenglycolmethylether (fedtfjerner) og sæbe
(skumdæmper).
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.
Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring
Opbevares i original, lukket emballage og væk fra ekstrem temperatur.

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 ºC til 40 ºC.

Holdbarhed
Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold
Anvendes Suma Gel Force D3.2 i den anbefalede brugsopløsning og temperatur, kan produktet anvendes på
alle kvaliteter af rustfrit stål, som normalt forefindes i fødevareproducerende virksomheder. Det anbefales ikke på
overflader af letmetaller, som aluminium og galvaniserede materialer. Efterskyl altid overflader omhyggeligt efter
udlægning (inden for 1 time). I tvivlstilfælde, tilrådes det at vurderer materialerne individuelt inden langvarig brug
af produktet.

Miljøoplysninger

 EU - Ecolabel

• Mindsket påvirkning af vandlevende organismer
• Mindre brug af farlige stoffer
• Klar brugsanvisning

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7512919 2x5ltr. Dunke




