
Propriedades
Suma Jade Pur-Eco L8 com a sua fórmula não-corrosiva combina segurança com
desempenho. Contém uma mistura de alcalinos e poderosos agentes de controlo do
calcário para uma excelente remoção de gorduras e comida ressequida. Esta
combinação única de ingredientes é também adequada para utilização em superfícies
de ligas leves, tais como o alumínio. Os poderosos agentes de controlo do calcário
previnem a formação de calcário em condições de água dura.

Benefícios
•   Remove rapidamente gordura e comida ressequida
•   Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
•   Seguro para as decorações e para os vidrados da louça e para as máquinas
•   Seguro para lavagem de alumínio
•   Impede a formação de calcário na máquina de lavar louça mesmo em condições de

água dura
•   Cumpre os requisitos do rótulo ecológico dos países nórdicos (SWAN)

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada
cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante
Diversey.

Descrição
Suma Jade Pur-Eco L8 é um detergente, não-corrosivo, para a limpeza automática de
loiça, especialmente formulado para fornecer uma excelente remoção da sujidade em
condições de águas médias e duras.

Instruções de utilização
Suma Jade Pur-Eco L8 é normalmente aplicado através de um sistema doseador
automático da Diversey e é adequado para utilização numa vasta gama de máquinas
de lavar loiça de tanque único ou multitanque. Para resultados perfeitos de limpeza,
dosear a uma concentração de 1-2 ml/l*.
Uma concentração de 4 ml/l, irá prevenir os depósitos de calcário em água contendo
até 400 ppm CaCO3, 22,5°dH, 40°fH.
Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as condições de cada
cliente.
 
Na primeira utilização, enxaguar a bomba e os tubos de transporte do sistema
doseador de modo a evitar possíveis cristalizações causadas pela mistura de produtos.
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Detergente para máquinas de lavar loiça, seguro em
alumínio – águas médias e duras
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Dados Técnicos
Aspeto: líquido amarelado, transparente
pH (solução a 1 % a 20 °C): 11
Densidade relativa: 1,35
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.
Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto
Segundo as recomendações de utilização, Suma Jade Pur-Eco L8 é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente
encontrados numa cozinha, incluindo alumínio. Utilizar com cuidado em cobre ou latão.

Informação ecológica
Suma Jade Pur-Eco L8 cumpre os requisitos do rótulo ecológico dos países nórdicos (SWAN).
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