
s Scale   D5.2

© A.I.S.E.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Ontkalker voor periodiek gebruik

Omschrijving
Suma Scale D5.2 is een zure reiniger voor het verwijderen  van kalkaanslag op
keukenapparatuur en -uitrusting en op vaatwasmachines.

Eigenschappen
Suma Scale D5.2 is een zure reiniger voor het verwijderen   van kalkaanslag op
keukenapparatuur en -uitrusting, inclusief vaatwasmachines, au-bain-marie,
waterkokers, steamers, thee- en koffiemachines enz. De combinatie van anorganische
zuren en niet ionische oppervlakte-actieve stoffen zorgt voor een doeltreffende
ontkalking van alle soorten oppervlakken. De formulering is niet corrosief en is dus niet
schadelijk voor de huid.

Voordelen
•   Doeltreffende verwijdering van kalkaanslag
•   Door  de ontkalking gaat dof geworden  metaal opnieuw blinken
•   Veilig in gebruik  dankzij de niet-corrosieve formule
•   Uitermate zuinig in gebruik dankzij het geconcentreerde product

Gebruiksaanwijzing
Sprayreiniging:
1.  Aanbevolen  minimumdosering:  200 ml/L* (20%).
2.  Oplossing aanbrengen op het oppervlak of de apparatuur.
3.  Ten minste 30 minuten laten inwerken en schrobben.

Inweken:
1.  Aanbevolen  minimumdosering:  100 ml/L* warm water.
2.  Vul het voorwerp met de oplossing of laat het erin weken tot de kalk oplost.
3.  Schrob indien nodig om zware kalkaanslag te verwijderen.
4.  Spoel grondig na met zuiver water en laat drogen.

Vaatwasmachines:
1.  Schakel  de doseerapparatuur uit.
2.  Vul de vaatwasmachine met zuiver water.
3.  Voeg voldoende Suma Scale D5.2 aan het water toe voor een oplossing van 100 ml/

L (concentratie van 10 % - 100 ml/L).
4.  Laat het water gedurende  10 - 15 minuten circuleren.
5.  Voer het water af en controleer het resultaat.
6.  Herhaal de behandeling indien nodig.
7.  Voer de oplossing af en spoel grondig.
8.  Laat drogen met de machinedeur open.
9.  Schakel de doseerapparatuur weer in.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere vloeistof
pH waarde (onverdund): <2
Relatieve dichtheid (20°C): 1.11
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Scale D5.2 geschikt voor de meeste materialen die doorgaans  in keukens voorkomen. Koper,
messing  en aluminium voorzichtig behandelen (contacttijd beperken).

Goedkeuringen
Reigingsmiddel in overeenstemming met :
-  de detergentiaverordening EG 648/2004.
- de wetgeving met betrekking tot reinigingsproducten voor apparatuur die in contact kan komen met levensmiddelen (decreet van
17.06.98).
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