sCrystal
Vloeibaar zuur naglansmiddel
Omschrijving
Suma Crystal A8 is een geconcentreerd laagschuimend glansdroogmiddel met kalkwerende werking voor
machinale vaatwas.
Eigenschappen
Suma Crystal A8 is een geconcentreerd zuur glansdroogmiddel speciaal ontwikkeld voor een breed gamma
vaatwasmachines. Het product bevat een mengsel van laagschuimende oppervlakte-actieve stoffen waardoor uw
vaat snel en zonder strepen droogt en de schuimproductie in de machine beperkt blijft. Suma Crystal A8 bevat ook
kalkbestrijdingsmiddelen die kalkaanslag in de vaatwasmachine voorkomen bij middelhard tot hard water. Een
speciale component maakt het product geschikt voor zachte metalen.
Voordelen
Geeft een streep- en vlekvrij resultaat
Geschikt voor hard water dankzij de kalkbestrijdingsmiddelen
Geschikt voor zachte metalen
Sterk geconcentreerd en daarom zuinig in gebruik
Dosering
Suma Crystal A8 wordt doorgaans gedoseerd in het laatste spoelwater van de vaatwasmachine via de
automatische doseerapparatuur van Diversey of in sommige machines via de geïntegreerde doseerpompen, aan
een minimum concentratie van 0,1 ml/L*. Het product kan ook handmatig gedoseerd worden in het
spoelmiddelbakje van kleinere vaatwasmachines. De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

*Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw
Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:

Heldere, groene vloeistof

pH waarde (onverdund):

<2

pH waarde (verdund):

~3

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

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.
Veilig gebruik
Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Crystal A8 geschikt voor de meeste materialen die in keukens
voorkomen.
Het onverdunde product is echter corrosief en tast messing en koper aan. Probeer dus contact met koperen of met
koper gelegeerde buizen te vermijden. Gebruik bij voorkeur een injectiepunt in roestvrij staal.
Doseer het product niet in de buurt van een boiler.
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Beschikbare verpakkingen
Artikelnummer

Omschrijving

Systeem

7010142

Suma Crystal A8 20L W1779

Automatische dosering

7010162

Suma Crystal A8 2x5L W1779+

Automatische dosering

7510156

Suma Crystal A8 10L Sp W1779

SafePack
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