Suma Forte plus
Hoog resultaat machinaal vaatwasmiddel voor zacht tot middelhard water

Productomschrijving
Suma Forte plus L54 is een hoog geconcentreerd alkalisch machinaal
vaatwasmiddel voor zware vervuiling die uitstekend reinigt in zacht tot
middelhard water.

Belangrijke eigenschappen
Suma Forte plus L54 is toepasbaar als detergent op meertanks machines in
combinatie met Diversey doseerapparatuur. Indien toegepast als aanbevolen
zal het een uitstekende vuilverwijdering hebben dankzij het mengsel van
alkaliteit, kalkwerende ingrediënten en corrosie beschermers. In combinatie met
Suma Des T30 zal het de meest hardnekkige koffie- en theevlekken
verwijderen.
Suma Forte plus L54 is een krachtige alkalische reiniger speciaal ontwikkeld
voor gebruik in zacht tot middelhard water voor gepatenteerde DivoJet ‘sprayon’ systeem. Speciale spray armen creëren een geconcentreerde “mist” van
detergent welke snel bestaande zetmeel aanslag verwijdert en nieuwe opbouw
hiervan voorkomt.

Voordelen
•
•
•
•
•

Verwijdert vet en ingebrande voedselresten door de hoge alkaliteit.
Door hoge concentratie zuinig in gebruik.
Voorkomt kalkopbouw in zacht water situaties.
Uitstekende vlekverwijdering in combinatie met Suma Des T30.
Kan worden gebruikt in het DivoJet systeem.

Gebruiksaanwijzing
Suma Forte plus L54 wordt automatisch gedoseerd door Diversey
doseerapparatuur. De geadviseerde dosering is 1,3 - 2,2 gram per liter water.
Om zeker te zijn van een goed resultaat is een minimum dosering van 1,3 gram
per liter in water tot 3ºdH noodzakelijk. Bij ernstige vervuiling of bij hogere
waterhardheden is een hogere concentratie tot 2,2 gram per liter nodig. In een
combinatie met Suma Des T30 moet deze laatste gedoseerd worden op
minimaal 0,7 gram per liter.
Bij verhoogde zetmeelproblemen kan Suma Forte plus L54 in combinatie met
Suma Power T57 worden gebruikt voor een opmerkelijk beter resultaat en om
opbouw van vuil te voorkomen. Raadpleeg uw Diversey contactpersoon voor
meer informatie.
Suma Forte plus L54 kan ook worden gebruikt in het DivoJet systeem voor
grotere meertanks machines. De geadviseerde dosering in middelhard water is
40 gram per liter DivoJet water, afhankelijk van de hoeveelheid zetmeel aanslag
en de contacttijd in het DivoJet systeem.
Spoel bij het eerste gebruik de pomp- en transportslangen van het
doseersysteem door om eventuele kristallisatie in deze slangen door
productmenging te voorkomen.

L54

Suma Forte plus
Technische gegevens
Uiterlijk kenmerken
pH (1% oplossing)
Relatieve dichtheid

Heldere gele vloeistof
12,9
1,43

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een
separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
In oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen vermijden.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruikssituaties is Suma Forte plus L54 geschikt voor toepassing op de meeste, in de
keuken voorkomende, materialen. Gebruik het product echter niet op alkali gevoelige materialen zoals koper,
messing, aluminium en rubber.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer
7510149
7513712

Verpakking
10 L
200 L

Type verpakking
SafePack
SafePack XL
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