
sSuper L1

Vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwas in
zacht water

Omschri jv ing

Suma Super L1 is een geconcentreerd vloeibaar machinaal vaatwasmiddel dat speciaal samengesteld is voor 

uitstekende reinigingsprestaties en vlekverwijdering in zacht water.

Eigenschappen

Suma Super L1 is een chloorhoudend alkalisch vloeibaar vaatwasmiddel dat geschikt is voor toepassing in een 

breed gamma van een- en meertanksvaatwasmachines. Het product bevat een mengsel van alkalische stoffen en 

kalkbestrijdingsmiddelen voor het effectief verwijderen van vetten en aangekoekte voedselresten in zacht water, 

en chloor voor het effectief verwijderen van vlekken.

Voordelen

Intensieve werking waardoor vetten, zetmeel en eiwitten snel verdwijnen

Voorkomt kalkafzetting op voorwerpen en machineonderdelen in zacht water

Effectieve verwijdering van tanninevlekken

Dosering

Suma Super L1 wordt doorgaans gebruikt in combinatie met de automatische doseerapparatuur van Diversey. Het 

product kan ook worden gebruikt met geïntegreerde doseerpompen. Voor perfecte reinigingsresultaten in zacht 

water geldt een minimum concentratie van 0,4 ml/L*. Een dosering van 2 ml/L voorkomt kalkafzetting bij water tot 

80 ppm CaCO , 4.49°dH, 8°fH.

De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, 

procedures).

Bij een eerste gebruik de pomp en transportslangen van het doseringssysteem grondig spoelen om mogelijke 

kristallisatie door productmenging te voorkomen.

 

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw

contactpersoon bij Diversey voor advies.
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Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere lichtgele vloeistof

pH-waarde (puur): > 12

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.21

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. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Super L1 geschikt voor de meeste materialen die in keukens voorkomen. Echter niet gebruiken op alkaligevoelige materialen zoals 

koper, messing, aluminium of rubber.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer Omschrijving Systeem

7513715 Suma Super L1 200L Sp W1779 SafePack XL

A100827 Suma Super L1 900L Sp NL SafePack

101105390 Suma Super L1 20L W1779 Automatische dosering

101105546 Suma Super L1 10L W1779 Automatische dosering
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