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Sterk geconcentreerde reiniger met desinfecterende
werking (Toelatingsnummer 307B)
Omschrijving
Suma Bac Plus D10 Plus is een geconcentreerde reiniger met desinfecterende werking
voor het hygiënisch reinigen van alle oppervlakken in grootkeukens.
Eigenschappen
Suma Bac Plus D10 Plus is een geconcentreerde reiniger met desinfecterende werking
voor het hygiënisch reinigen van alle oppervlakken in grootkeukens. Het product is
geschikt voor alle oppervlakken in de keuken. De combinatie van quat,
sekwestreermiddelen en het buffersysteem zorgt ervoor dat dit product zeer
doeltreffend is in alle soorten waterhardheden. Het product bevat ook oppervlakteactieve ingrediënten die het geschikt maken voor hygiënisch reinigen in één handeling.
Suma Bac Plus D10 Plus is zuinig in gebruik dankzij het doseersysteem van Diversey.
Voordelen
• Vermindert de hoeveelheid afval, de nodige opslagruimte en is sterk
geconcentreerd waardoor heel zuinig in gebruik.
• Met Suma Bac Plus D10 Plus volstaat één operatie voor de hygiënische reiniging,
indien gebruikt volgens de aanbevolen gebruiksaanwijzingen.
• Breekt vet en aangekoekte voedselresten af.
• Draagt bij tot de hygiënische veiligheid.
• Doeltreffend voor alle soorten waterhardheden.
Gebruiksaanwijzing
Suma Bac Plus D10 Plus is beschikbaar in flexibele plastic zakken van 1.5L die in het
doseersysteem Divermite van Diversey passen.
Hygiënische sprayreiniging:
1. De flacon vullen met water. Sprayflacon in het doseersysteem plaatsen en éénmaal
duwen (minimaal aanbevolen dosering: 1%*).
2. Grove vervuiling verwijderen.
3. Vernevelen op oppervlakken.
4. Gedurende ten minste 5 minuten laten inwerken.
5. Voedselcontactoppervlakken grondig naspoelen met proper water en aan de lucht
laten drogen.
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* Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; consulteer uw Diversey Care commercieel
vertegenwoordiger voor meer inlichtingen.
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Algemene methode voor emmerreiniging
:
1. 1% product (gebeurt automatisch) doseren in de emmer.
2. Grove vervuiling verwijderen.
3. De oplossing aanbrengen met een doek of borstel.
4. Gedurende ten minste 5 minuten laetn inwerken.
5. Voedselcontactoppervlakken grondig naspoelen met proper water en aan de lucht laten drogen.
Voor zwaar vervuilde voorwerpen kan een extra dosering nodig zijn.
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, paarse vloeistof
pH waarde (onverdund): 11
pH waarde in oplossing: 10,3
Relatieve dichtheid (20°C): 1,05
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.
Producttoepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Bac Plus D10 Plus geschikt voor toepassing op de meeste in de keuken
voorkomende materialen.
Registratie
Dit product is in België officieel als desinfectiemiddel toegelaten onder het nummer 307B.
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