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Secante neutro concentrado

*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.

Benefícios
•   Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
•   Garante uma secagem rápida
•   Resultados sem manchas e gotas
•   Ação com baixo teor de espuma para uma operação mais eficaz
•   Certificação EU Ecolabel (EU-flower)
•   Reduz impacto em ecosistemas aquáticos
•   Substancias perigosas em quantidade limitada.
•   Desempenho testado

Descrição
Suma Select Pur-Eco A7 é um secante neutro concentrado com baixo teor de espuma
para a lavagem automática de loiça

Propriedades
Suma Select Pur-Eco A7 é um secante neutro concentrado. Especialmente formulado
para utilização numa vasta gama de máquinas de lavar loiça. A mistura especial de
tensoativos não-iónicos  foi concebida para baixar a tensão superficial da água do
enxaguamento final. Isso evita a formação de gotas e como a água passa na
superfície com uma fina camada, os tempos de secagem são também reduzidos. A
mistura especial também evita a formação de espuma na máquina de lavar loiça.

Instruções de utilização
Suma Select Pur-Eco A7 é recomendado para utilização em todos os tipos de máquinas
de lavar loiça comerciais com doseamento automático. Usar a uma concentração
mínima de 0.1 ml/l* à temperatura de 60-80 °C  em águas de baixa a média dureza. O
produto é injetado na água de enxaguamento final através do equipamento doseador
da Diversey. Os níveis de doseamento são determinados em conformidade com as
condições locais com um doseamento máximo de 0,3 ml/l.
A utilização dos  produtos com o rótulo EU Ecolabel de acordo com as instruções/
temperaturas indicadas contribuem para uma redução de energia, consumo e poluição
da água.
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Dados Técnicos
Aspeto: líquido azul, transparente
pH (puro): 7,0
Densidade relativa (20 ºC): 1,01
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 Select Pur-Eco A7 é adequado para utilização na maioria dos materiais encontrados numa
cozinha.
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Informação ecológica
 EU-Ecolabel como um produto amigo

do meio ambiente
Suma Select Pur-Eco A7 foi reconhecido com a licença (SE/038/001) por cumprir com os critérios da

.


