
D3.5
Suma® Break Up
Krachtige ontvetter, veilig voor aluminium

Productomschrijving
Suma Break Up D3.5 is een geconcentreerde vloeibare ontvetter voor de reiniging  
van zwaar vervuilde oppervlakken in de keuken.

Belangrijke eigenschappen
Suma Break Up D3.5 is een alkalisch vloeibaar reinigingsmiddel geschikt voor manuele 
reiniging van alle zwaar vervuilde oppervlakken in de keuken, zoals vloeren, toestellen, 
afzuigkappen en kookplaten. Suma Break Up D3.5 is een optimale samenstelling van 
niet-ionogene en anionogene oppervlakte-actieve stoffen, alkaliteit en kalkbinders 
voor maximale bevochtiging van het oppervlak en efficiënte verwijdering van vet en 
ingedroogde voedselsresten. De formulering is zo ontwikkeld dat het product veilig 
gebruikt kan worden op aluminium.

Suma Break Up D3.5 is vooral geschikt voor het reinigen van vloeren met de mop  
of met lage druk spray-apparatuur.

Voordelen
• Krachtige formulering die zware vetaanslag afbreekt en een schoon en glanzend 

resultaat levert

• Lost vuil op en houdt het vast in de oplossing zodat het vuil niet kan neerslaan

• Veilig te gebruiken op aluminium

• Geschikt voor gebruik met schuimapparatuur

Gebruiksaanwijzing
De aanbevolen minimumdosering is 10 ml per liter handwarm water, afhankelijk  
van de vervuilingsgraad en de toepassing.

Voor een gecontroleerde dosering kan het product gedoseerd worden met het QFM 
systeem van Diversey Care.

Reinigen - algemeen:
1. Breng de oplossing op het oppervlak aan met een doek, spons  

of d.m.v. schuimapparatuur.

2. Reinig met een doek of borstel.

3. Spoel met schoon water en laat drogen aan de lucht.

Vloerreiniging 
Met een mopsysteem

1. Aanbevolen minimumdosering: 10 ml/L* warm water.

2. Breng de oplossing aan met een mop.

3. Verwijder het vuil met de mop.

4. Spoel na met schoon water en laat drogen aan de lucht.

Met vloerschrobber en vloertrekker of waterzuiger

1. Aanbevolen minimumdosering: 10 ml/L* warm water.

2. Breng de oplossing aan met een vloerschrobber of met schuimapparatuur en schrob.

3. Verwijder het vuil met de vloertrekker of waterzuiger.

4. Spoel na met schoon water en verwijder het water met een vloertrekker of 
waterzuiger.

* Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; consulteer uw 
Diversey Care commercieel vertegenwoordiger voor meer inlichtingen



www.sealedair.comwww.sealedair.com

© 2016 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 53514 nl-BE 08/16

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken  heldere, gele vloeistof

pH-waarde onverdund    >=12

Relatieve dichtheid (20°C)    1.10

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd. 

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd 
veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). Bewaar in de originele verpakking. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Break Up D3.5 geschikt voor gebruik op de meeste, in keukens voorkomende, 
materialen. Het product is veilig voor gebruik op aluminium.
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