Suma Shine
Iblødsætningsmiddel i pulverform

Beskrivelse
Suma Shine K2 er et iblødsætningsmiddel i pulverform, specielt udviklet til
fjernelse af vanskelige belægninger på kopper og porcelæn.

Egenskaber
•
•
•

Alkalisk pulver, som er velegnet til iblødsætningsmiddel af stærkt
besmudsede emner
Indeholder en blanding af kalkbindere og alkali til at fjerne fastbrændte
madrester på kopper og porcelæn
Formuleringen indeholder også aktivt ilt til effektivt fjernelse af farvede
belægninger fra the, kaffe og frugt. Produktet er også velegnet til
iblødsætning af emner i plastik

Fordele
•
•
•
•

Fjerner vanskelige farvede belægninger
Fjerner effektivt fastbrændte mad- og proteinrester
Granuleret pulver gør produktet nemt at anvende
Anvendeligt på alle overflader, som normalt forekommer i et køkken

Brugsanvisning
Dosering
1.
2.
3.
4.

Fyld iblødsætningskar med varmt vand (40-50 oC).
Doser 10-20g Suma Shine K2 pr. ltr. vand (1 doseringsbæger = ca.125 g).
Iblødsæt emnerne i brugsopløsningen i 15 - 30 min. afhængig af
besmudsningsgrad.
Vask derefter emnerne som normalt i opvaskemaskinen.

For at undgå mulig skade, iblødsættes dekoreret porcelæn og plastikemner i
mindre end 30 min.

Tekniske specifikationer
Udseende:
pH-værdi:
Vægtfylde (20°C):

Hvidt pulver
11.0 – 11.5
1.05 g/cm³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.
Indhold og funktion
Blanding af natriumcarbonat (fedtopløsende), fosfater (kalkbinder,
vandblødgører), natriumpercarbonat (bleger), dinatriummetasilicat
(korrosionsinhibitor, fedt- og proteinopløser), natriumtrisilicat
(korrosionsinhibitor, fedt- og proteinopløser), alifatisk kulbrinte (forhindrer
skumdannelse), anionisk tensid (befugter, fedtløsner) og magnesiumsulfat
(hjælpestof).

K2

Suma Shine
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktioner
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.
Opbevaring
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.
Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.
Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold
Anvendes Suma Shine K2 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende
materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, aluminium og messing.

Emballagestørrelser
Varenr.
7010154

Emballage
10kg

Type
Spand
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