
D2.3
Productomschrijving
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is een sterk geconcentreerde allesreiniger voor de 
keuken: voor vloeren, muren, deuren, plafonds en toestellen, voor de reiniging van 
ramen en voor de manuele vaatwas.

Belangrijke eigenschappen
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is een hooggeconcentreerde allesreiniger voor de 
manuele reiniging van alle keukenoppervlakken. Het product is een optimaal mengsel 
van kationische en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, dat vetten en aangekoekte 
voedselresten efficiënt verwijdert.

De specifieke samenstelling van het product laat de volgende vier toepassingen
toe in de keuken : universele reiniging, vloerreiniging, manuele vaatwas en 
vensterreiniging.

Voordelen
• Breekt vetten en ingedroogde voedselresten af
• Reinigt streepvrij, gemakkelijk afspoelbaar, laat een glanzend oppervlak na
• Doeltreffend in alle waterhardheden
• Gemakkelijke en gecontroleerde dosering dankzij het SmartDose doseersysteem
• Behoort tot een gamma van twee SmartDose producten voor alle reinigingstaken  

in de keuken
• Zuinig in gebruik en vereist minder opslagruimte: Suma Multipurpose Cleaner D2.3 

is een geconcentreerd product dat 4 andere producten vervangt

Gebruiksaanwijzing
Met het SmartDose doseersysteem kan nauwkeurig gedoseerd worden in flessen, 
emmers en spoelbakken.

Sprayreiniging van werkbladen en ramen:
1. Aanbevolen minimumdosering : 5 ml/L*
2. Vul de sproeiflacon met 750 ml water
3. Draai de gele doseerknop op flesstand, trek de doseerknop omhoog en druk 

vervolgens naar beneden om het reinigingsproduct te doseren. De sproeflacon 
lichtjes schudden vòòr gebruik

4. Spray de oplossing op het oppervlak en reinig met een vochtige doek
5. Voedselcontactplaatsen met zuiver water spoelen en laten drogen

Emmerreiniging van vloeren, muren, deuren, plafonds en hulpmateriaal:
1. Aanbevolen minimumdosering : 3 ml/L*
2. Vul de emmer met water
3. Draai de gele doseerknop op emmerstand, trek de doseerknop omhoog en druk 

vervolgens naar beneden om het product te doseren. Vul de emmer verder aan met 
8 liter water

4. Breng de oplossing aan met een mop
5. Verwijder het vervuilde water
6. Spoel met zuiver water en laat drogen

Suma® Multipurpose Cleaner
Universele reiniger in SmartDose™ verpakking

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



Vullen van afwasbak voor de manuele vaatwas:
1.  Vul de afwasbak met water

2.  Draai de gele doseerknop op afwasbakstand, trek de doseerknop omhoog en druk vervolgens naar beneden. Vul de afwasbak verder  
 met 40 L water

3.  Week de vaat in de oplossing en was af met een doek, borstel of een schuurspons

4.  Grondig spoelen en laten drogen

De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

Technische gegevens
Uitzicht:   heldere, blauwe vloeistof
pH-waarde onverdund:  ≈8

Relatieve dichtheid [20°C]:   1.02 g/cm³

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

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

Het product bewaren in de oorspronkelijke verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen. Het product steeds rechtop bewaren.

Product toepasbaarheid
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 kan in de aanbevolen omstandigheden veilig gebruikt worden op alle materialen die in een keuken 
gebruikt worden.
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