
Produktbeskrivning
Suma Gel Force D3.2 ett miljömärkt koncentrerat flytande rengöringsmedel / 
fettlösare speciellt sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor i kök. 
Produkten är gel-baserad vilket ger extra vidhäftnings på ytorna som ska rengöras 
och därmed en effektivare rengöring.

Produktegenskaper
Suma Gel Force D3.2 är ett miljömärkt högalkaliskt rengöringsmedel för manuell 
rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i storkök, golv, utrustning, stekkåpor, etc. 
Produkten är uppbyggd av en kombination av nonjontensider, alkali och komplexbildare, 
vilket gör produkten utmärkt för rengöring av fett och fastbränd mat. Produkten är 
gel-baserad vilket ger extra vidhäftnings på ytorna som ska rengöras och effektivare 
rengöring. Suma Gel Force D3.2 kan mycket enkelt spolas bort efter rengöring och ger 
ett utmärkt rengöringsresultat till låg kostnad. Produkten passar utmärkt  
för spolanläggning.

Produktfördelar
1. Koncentrerad formula som är mycket effektivt på feta ytor
2. Effektivt rengöringslösning som binder smutsen och förhindrar återsmutsning  

under arbetet
3. Gel baserad för att ge extra vidhäftning
4. Kan användas på heta ytor
5. Enkel att skölja bort

Bruksanvisning
Produkten doseras från 1 ml/liter. Dosering är beroende av lokala förhållanden, 
smutsighetsgrad och städfrekvens.

Vid normal rengöring dosera 1-2 ml per liter vatten. Vid kraftigt nedsmutsade 
ytor och periodisk rengöring doseras 4 ml per liter vatten.

Teknisk information
Utseende  Klar gul vätska 
Densitet  1.10 
pH  12.0

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Suma Gel Force D3.2 kan användas på allt rostfritt stål som vanligen förekommer i kök. 
Produkten ska inte användas på aluminium och andra känsliga material.

Miljöinformation
Produkten är miljömärkt med EU Ecolabel.

Förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlek  2 x 5 L
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