
SURE ® Interior & Surface Cleaner

Uniwersalny preparat czyszczący

Opis

SURE Interior & Surface Cleanerr jest częścią unikalnej gamy produktów opartych 
na składnikach pochodzenia roślinnego, w 100% biodegradowalnych, przeznaczonych 
do codziennego, profesjonalnego utrzymania czystości. SURE Interior & Surface Cleaner 
jest skoncentrowanym uniwersalnym preparatem czyszczącym do wszystkich twardych 
powierzchni (także w pomieszczeniach obróbki żywności) i może być stosowany do
czyszczenia podłóg, ścian, sufitów i różnego wyposażenia. 

Cechy

• Może być stosowany do czyszczenia wszystkich wodoodpornych twardych 
powierzchni, łącznie z aluminium i innymi metalami lekkimi

 

• Skuteczny we wszystkich warunkach wodnych
• Bez dodatków zapachowych i barwiących
• Zawiera składniki pochodzenia roślinnego ze źródeł odnawialnych
• W 100% biodegradowalny i podlegający naturalnym procesom rozkładu
•  

Właściwości

• Ekonomiczny w stosowaniu dzięki skoncentrowanej postaci
• Pozostawia czystą i lśniącą powierzchnię
• Szybko działający, szybko wysychający
• Skuteczny wobec tłuszczu i zaschniętych resztek żywności
• Znikomy wpływ na środowisko naturalne

Zastosowanie

Metoda natryskowa:
1.  Napełnić butelkę 750 ml woda i dodać do niej 10 ml SURE Interior & Surface Cleaner.

  

 2.  Usunąć grube zabrudzenia przez zastosowaniem produktu.
3.  Nanieść preparat na czyszczona powierzchnię i wytrzeć ją wilgotna ścierką.
4.  Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Metoda wiaderkowa / czyszczenie podłogi:
1. Dodać 3-15 ml preparatu SURE Interior & Surface Cleaner na każdego litr 

ciepłej wody w wiadrze (stężenie 0,3-1,5%).

 

 
2. Usunąć grube zabrudzenia.
3. Nanieść roztwór na czyszczona powierzchnię i czyścić ją za pomocą ścierki, 

szczotki lub mopa.
4. Powierzchnie mające kontakt z żywnością wypłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Nieklasyfikowany, bez znaków zagrożenia na opakowaniu



www.diversey.com

SURE ® Interior & Surface Cleaner

Dane techniczne
Postać:  bezbarwna lub żółtawa ciecz
pH (koncentrat): ok. 5
Gęstość (20°C):  ok. 1

Dostępne opakowania

SURE Interior & Surface Cleaner jest dostępny w butelkach 1 L oraz kanistrach 5 litrów, podlegających recyklingowi.
Kanister 5 litrowy może służyć do uzupełniania butelek 1 L, w celu łatwego codziennego uzycia.

Produkt kompatybilny.

Informacje o środowisku

*SURE Interior & Surface Cleaner jest w 100% biodegradowalny zgodnie z testem OECD 301B

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako
specyfikacji produktu.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem SURE Interior &Surface Cleaner,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
Przechowywać w oryginalonym opakowaniu z dala od źródeł ciepła.


