
Productomschrijving
Suma Bac conc D10 conc is een sterk geconcentreerd middel voor het gecombineerd 
reinigen en desinfecteren van alle oppervlakken op plaatsen waar met voeding gewerkt 
wordt (o.a. grootkeukens).

Belangrijke eigenschappen
Suma Bac conc D10 conc is een geconcentreerd vloeibaar middel om alle oppervlakken 
die met voeding in aanraking komen, in één bewerking te reinigen en te ontsmetten. 
De combinatie van quat (quaternaire ammoniumzouten), sekwestreermiddelen 
en het buffersysteem zorgt ervoor dat dit product zeer doeltreffend is tegen een 
breed spectrum van micro-organismen. Het product bevat ook oppervlakte-actieve 
ingrediënten voor een krachtige hygiënische reiniging in één handeling ongeacht de 
waterhardheid.

Suma Bac conc D10 conc wordt gedoseerd met het Divermite doseersysteem of het 
DQFM systeem van Diversey Care.

Voordelen
• Minder verpakkingsafval, minder opslagruimte en uitermate zuinig in gebruik dankzij 

de hoog geconcentreerde formule

• Eén bewerking volstaat voor een hygiënische reiniging, indien gebruikt volgens de 
aanbevolen gebruiksaanwijzing

• Breekt vet en ingedroogde voedselresten af

• Effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen en draagt zo bij tot een 
hogere hygiënische veiligheid

• Werkt bij alle waterhardheden

Gebruiksaanwijzing
Suma Bac conc D10 conc is beschikbaar in zakjes van 1.5 L uit flexibel synthetisch 
materiaal die perfect passen in het Divermite of in het DQFM systeem van Diversey 
Care.

Reinigen en ontsmetten met de spraymethode:
1. Vul de speciale Divermiteflacon met water. Plaats de sproeiflacon in de Divermite 

dispenser en duw eenmaal (1 dosis = 10 ml); (minimaal 10ml in 750 ml water = 
1.3%)*.

2. Verwijder grof vuil

3. Spray op het oppervlak

4. Laat minstens 5 minuten inwerken

5. Spoel voedselcontactoppervlakken grondig na met zuiver water en laat drogen

Een sproeiflacon met aangemaakt product blijft maximum 7 dagen houdbaar.

Spoel en droog de flacon vooraleer opnieuw te vullen.

* Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; consulteer uw Diversey 
Care commercieel vertegenwoordiger voor meer inlichtingen.
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Reinigen en ontsmetten - emmermethode:
1. Doseer 1 dosis Suma Bac conc D10 conc in 2 L water* (1 dosis = 10 ml).

2. Verwijder grof vuil

3. Gebruik een doek of borstel om het oppervlak te reinigen

4. Laat minstens 5 minuten inwerken

5. Spoel voedselcontactoppervlakken grondig na met zuiver water en laat drogen

Voor zwaar vervuilde oppervlakken kan een hogere concentratie nodig zijn.

Technische gegevens

Uitzicht:   heldere, paarse vloeistof

pH onverdund:   11

Relatieve dichtheid [20°C]:   1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet worden opgevat als specificatie. 

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data 
Sheet).

Opslaginformatie:

Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

Product toepasbaarheid

Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Bac conc D10 conc geschikt voor de meeste materialen die keukens voorkomen.

Registratie

Het product is in België goedgekeurd onder het nummer 916B.
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* Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; consulteer uw Diversey Care commercieel vertegenwoordiger voor meer 
inlichtingen. 


