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Detergente em saquetas solúveis com secante para
lavagem automática de louça

Descrição
A inovadora saqueta solúvel Suma DIFY 6 em 1 e o alerta de doseamento J-Watcher™
dão-lhe a conveniência de um sistema de doseamento controlado sem a necessidade
de instalação de equipamento. Suma DIFY oferece os mesmos resultados que os
sistemas profissionais de lavagem automática de louça. O conceito riá permitir-lhe
obter um desempenho instantâneo e eficaz na lavagem. Uma saqueta irá durar por
vários ciclos de lavagem. Assim, uma embalagem poderá durar até 600 lavagens. O
dispositivo J-Watcher indica quando deve colocar outra saqueta.  Suma DIFY foi
especialmente formulado para máquinas  de lavar louça pequenas, de abertura frontal
ou de bar.

Propriedades
Suma DIFY é um produto único que combina, numa só saqueta, dosagem inicial,
detergente, secante, anticalcário, branqueador e segurança para ligas leves. Este
produto com um solução 6 em 1 proporciona um desempenho imediato e poderoso da
lavagem.

Benefícios
•   Excelentes resultados instantâneos
•   Até 600 lavagens
•   Não é necessário adicionar secante, visto estar incluíndo
•   Dispositivo J-Watcher previne a sobredosagem
•   Funciona em diversas condições
•   Seguro em alumínio
•   Limpeza e higiene sem instalação de equipamento
•   Sem possibilidade de contacto direto com o produto

Instruções de utilização
1.  Colocar o J-Watcher no banho de lavagem e deixar flutuar
2.  Colocar uma saqueta no banho de lavagem; não abrir a saqueta, esta irá dissolver-

se e a luz vermelha do J-Watcher mudará para verde.
3.  Começar o ciclo de lavagem
4.  Lavar vários ciclos; em média até 15 ciclos de lavagem
5.  Adicionar outra saqueta quando a luz do J-Watcher mudar para vermelho

O J-Watcher fora de água entra em modo de descanso. Deverá substituir o J-Watcher a
cada nova embalagem - cada embalagem de Suma DIFY traz um novo J-Watcher
grátis. Colocar o J-Watcher antigo no contentor para baterias.
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Dados Técnicos
Aspeto: Pó branco sólido, em saqueta
pH (em uso): 12
Peso da saqueta: 73g
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) -
sds.diversey.com.
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não abrir as saquetas. Apenas para uso profissional/
especialistas.

Compatibilidade do produto
Segundo as recomendações de utilização, Suma DIFY é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados
numa cozinha, incluindo alumínio e outras ligas leves.
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