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Suma Revoflow Perfect Pur-Eco
Koncentreret neutralt afspændingsmiddel

Beskrivelse
Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 er et koncentreret, lavtskummende
afspændingsmiddel til maskinopvask.

Egenskaber
Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 er et koncentreret, lavtskummende
afspændingsmiddel til maskinopvask. Produkt er specielt udviklet til anvendelse
i en lang række opvaskemaskiner. Produktets specielle sammensætning af
nonioniske tensider bevirker, at overfladespændingen reduceres i
slutskyllevandet. Dråbedannelser forebygges, så vandspejlet forsvinder i et
tyndt lag, hvorved tørretiden også reduceres. Den specielle sammensætning
forhindrer også skumdannelse i opvaskemaskinens vasketank. Suma Revoflow
Perfect Pur-Eco A17 er Svanemærket.

Fordele
• Sikrer hurtig tørring
• Sikrer stribe- og pletfri resultater
• Koncentreret formulering giver fremragende brugsøkonomi
• Lavtskummende, som gør produktet effektivt i brug
• Svanemærket

Brugsanvisning
Dosering
Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 kan anvendes i alle typer
opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr. Doseres i en koncentration
på minimum 0,1-0,3g/ltr. ved en temperatur på 80-85 °C i blødt to middelhårdt vand.
Produktet doseres direkte i slutskyllevandet med Diverseys doseringsudstyr.
Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.  
Doseringen er afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.   

Indhold og funktion
Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugter), hydrotrop (stabilisator),
konserveringsmidler (holdbarhed), citronsyre (pH-justering) og farve (letter
dosering).

Tekniske specifikationer
Udseende: Klar, blå væske
pH-værdi i koncentrat:                                         7
Relative density (20 oC)
Vægtfylde (kg/ltr.): 1.02 g/cm³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.

Anbefalet opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 ºC til 40 ºC.

Holdbarhed
Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Forsøg altid at vaske med fulde maskiner
Undgå over eller under dosering af vaskemidlet
Vask ved den lavest mulige temperatur, hvor hygiejne niveauet opretholdes
Aflevér emballagen til genanvendelse på Genbrugsstation

Øvrige forhold
Anvendes Suma Revoflow Perfect A17 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt
forekommende materialer i et køkken.

Godkendelser

Svanemærket under licensnr. 380 001.
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD

• Vask i fyldt maskine
• Undgå over- eller underdosering
• Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat
• Bortskaf den tomme rengjorte emballage som �Affald til genanvendelse� sortér som emballageaffald

(plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7519002 3x4ltr. Dunke




