
D5

Suma Calc
Ontkalker voor periodiek gebruik - concentraat

Productomschrijving
Suma Calc D5 is een geconcentreerde zure reiniger voor het verwijderen van
kalkaanslag van keukenapparatuur en -uitrusting en voor het ontkalken van
afwasmachines.

Belangrijke eigenschappen
Suma Calc D5 is een zuurhoudende reiniger voor het verwijderen van
kalkafzetting op keukenapparatuur en -uitrusting inclusief vaatwasmachines, au
bain-marie, waterkokers, steamers, thee- en koffiemachines, enz. De
combinatie van anorganische zuren en niet-ionogene actieve stoffen zorgt voor
een doeltreffende ontkalking van allerhande oppervlakken.

Voordelen
• Effectief verwijderen van kalkaanslag helpt apparatuur te beschermen en

verhoogt de hygiënische veiligheid
• Sterk geconcentreerd product en daarom zuinig in gebruik
• Door de ontkalking gaat dof geworden metaal opnieuw blinken

Gebruiksaanwijzing
Inweken:
1. Gebruik een concentratie van 50 - 200 ml Suma Calc D5 per liter warm

water (5 � 20 %) afhankelijk van de graad van kalkaanslag
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

Spraymethode:
1. Breng een oplossing van 200 ml/L warm water (20 %) aan op het oppervlak

of apparaat
2. Laat ten minste 30 minuten inwerken en schrob
3. Spoel grondig na met zuiver warm water en laat drogen

Vaatwasmachines:
1. Schakel de doseerapparatuur uit
2. Vul de vaatwasmachine met zuiver water
3. Voeg voldoende Suma Calc D5 aan het water toe voor een oplossing van 5

� 10 % (50 � 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
Uitzicht: heldere vloeistof
pH-waarde onverdund: pH ≤ 2.0
Relatieve dichtheid [20 °C]: 1.29

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet worden opgevat als specificatie.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Opslaginformatie:
Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

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

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7508259 2 x 5 L
7010045 6 x 2 L


