
Produktbeskrivning
Suma Break up D3.5 är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel / fettlösare speciellt 
sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor i köket.

Produktegenskaper
Suma Break up D3.5 är ett alkaliskt 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. Produktens sammansättning är 
uppbyggd för att skydda ytor av aluminium.
Suma Break up D3.5 är utmärkt för rengöring av golv med moppsystem, 
lågtrycksanläggning eller skurmaskin.

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

arbetet
3. Produkten är säker på aluminium
4. Skumdämpare gör att den lämplig för skurmaskiner

Bruksanvisning
Dosera 1-30 ml per liter varmt vatten. Dosering är beroende av lokala förhållanden, 
smutsighetsgrad och städfrekvens.
Produkten passar utmärkt för att doseras i Diverseys QFM-system.

Rengöringsmetod - allmänt
1. Dosera (1-20 ml/L) på ytan med trasa, svamp eller spolanläggning
2. Rengör med trasa eller borste
3. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka

Golvrengöring
Med moppsystem
1. Tillred brukslösning med varmt vatten (1-30 ml/L)
2. Applicera rengöringslösningen med mopp
3. Avlägsna smutsen med hjälp av mopp
4. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka

Med skurmaskin
1. Tillred brukslösning med varmt vatten (5 ml/L)
2. Fyll tanken på skurmaskinen
3. Golvet rengörs och torkas sedan samtidigt

Med skurborste och våt dammsugare
1. Tillred brukslösning med varmt vatten (1-30 ml/L)
2. Applicera rengöringslösningen med skurborste/spolanläggning
3. Avlägsna smutsen med gummiraka/våtdammsugare
4. Skölj sedan med rent vatten och avlägsna igen med gummiraka/våtdammsugare
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Blötläggning
1. Blötlägg i en brukslösning med 10-20 ml produkt per liter varmt vatten

2. Skura eller borsta för att avlägsna svår smuts

3. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka

Rengöring av fritös
1. Tappa ur friteringsolja och stäng dräneringstappen

2. Fyll med vatten till nästan samma nivå som friteringsoljan

3. Dosera sedan 1 L av Suma Break up D3.5 per 10 L vatten. Kontrollera fritösens volym 
för rätt dosering

4. Sätt på fritösen och låt den koka försiktigt under 60 minuter

5.  Låt vätskan svalna och töm sedan, borsta vid behov kvarvarande beläggningar på 
sidoväggar och värmeelement

6. Efterskölj två gånger med rent, varmt vatten och låt lufttorka

Teknisk information
Utseende  Klar, gul vätska

pH koncentrat 12.8

pH 1% lösning 11.0

Densitet (20˚C) 1.10

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
Under rekommenderade villkor kan Suma Break up D3.5 användas på allt rostfritt stål 
som vanligen förekommer i kök. Även aluminium.

Miljöinformation
Förpackningen är tillverkad av återvinnings- och förbränningsbar polyeten

Förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlek 
2 x 5 L
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