
D9.10

Suma Auto Oven Clean
Detergent decapant pentru cuptoare cu autocurăţare

Descrierea produsului
Suma Auto Oven Clean D9.10 este un detergent puternic pentru curăţarea
cuptoarelor, special formulat pentru cuptoarele cu sisteme de autocurăţare.

Proprietăţi de bază
Suma Auto Oven Clean D9.10 este un detergent lichid concentrat pentru
cuptoare. A fost special conceput conform specificaţiilor principalelor mărci de
cuptoare cu autocurăţare prezente în Europa şi Statele Unite. Produsul conţine
un ingredient alcalin pentru îndepărtarea grăsimilor depuse şi a proteinelor.
Conţine, de asemenea, agenţi pentru controlul şi prevenirea depunerii
calcarului.

Avantaje
• Asigură o îndepărtare eficientă a depunerilor de grăsime
• În combinaţie cu Suma Auto Oven Rinse D9.11, conferă strălucire

suprafeţelor după curăţare
• Adecvat pentru apa dură, datorită agenţilor de control

Instrucţiuni de utilizare
Suma Auto Oven Clean D9.10 se dozează automat în cuptor, prin intermediul
pompelor de dozare.
Nivelele de dozare se stabilesc în funcţie de programele de curăţare ale
cuptorului.

Date tehnice
• Aspect: lichid limpede de culoare galbenă
• pH (conc.): >13
• Densitate relativă ( 20 oC): 1.27

Datele de mai sus sunt valori tipice pentru o producţie normală şi nu trebuie
interpretate ca specificaţii.

Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat,
manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a acestuia, în conformitate cu
Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate,
disponibilă separat.
Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti.

Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Data de minimă durabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe
ambalaj, în condiţiile menţionate.

Compatibilitatea produsului
Utilizat conform recomandărilor, Suma Auto Oven Clean D9.10 este adecvat
utilizării pe majoritatea materialelor din care sunt confecţionate în mod obişnuit
cuptoarele.
A nu se folosi pe metale uşoare.
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Aprobări
Produsul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către
Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin
avizul nr. R62913, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a instrucţiunilor de folosire.

Informaţii ecologice
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului 1907/2006/CE (REACH). Utilizat
conform destinaţiei, acest produs nu va cauza efecte nedorite asupra mediului înconjurător.

Ambalare
Codul articolului Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului
G12073 2 x 5 L Bidon din plastic


