
Extend

Preparat odtłuszczający

D3

Opis

Suma Extend D3 jest gotowym do użycia preparatem odtłuszczającym, przeznaczonym do usu-
wania zabrudzeń typu: tłuszcze, oleje, resztki zwęglonej żywności i sadze z urządzeń kuchennych
takich jak: piekarniki, grille i wywietrzniki odprowadzające opary.
Sume Extend D3 to alkaliczny produkt do ręcznego odtłuszczania mocno zabrudzonych powie-
rzchni i urządzeń kuchennych.
Suma Extend D3 zawiera specjalną mieszaninę środków powierzchniowo czynnych, związków 
lekko alkalicznych oraz składników dyspergujących, która skutecznie usuwa różnego rodzaju za-
brudzenia, a szczególnie tłuszczowe. Odpowiednia formuła produktu sprawia, iż jest bezpieczny 
dla powierzchni wykonanych z aluminium.

Cechy
 •    szybkie i skuteczne odtłuszczanie powierzchni;

•    zwiększona wydajność oraz przyleganie do pionowych powierzchni, dzięki stosowaniu do na-
      noszenia produktu spryskiwacza pianotwórczego;
•    bezpieczny dla powierzchni aluminiowych;

    

Właściwości

Postać:                                                  przejrzysta, żółta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):                       > 12
Gęstość (20°C):                                   ≈ 1.03

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

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 750 ml (ze spryskiwaczem), butelka 2 L.
Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

Stężony preparat Suma Extend D3 na powierzchnie nanosić przy pomocy spryskiwacza piano-
twórczego.

Czyszczenie piekarników, grilli:
1. Temperatura czyszczonej powierzchni nie powinna przekraczać 70°C.
2. Nanieść preparat na powierzchnie przy pomocy spryskiwacza, dokładnie rozprowadzić.
3. Pozostawić na 10-30 minut do przereagowania (w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń).
4. Resztki osadów i zabrudzeń delikatnie usunąć przy pomocy nierysującej skrobaczki.
5. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
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Czyszczenie okapów, filtrów
1. Wszelką żywność zakryć i odstawić w inne miejsce, poza obszar stosowania produktu.
2. Nanieść preparat na powierzchnię przy pomocy spryskiwacza, dokładnie rozprowadzić.
3. Pozostawić na 10-30 minut do przereagowania (w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń).
4. Resztki osadów i zabrudzeń delikatnie usunąć przy pomocy nierysującej skrobaczki. Dokładnie wyczyścić węże odprowadzające.
5. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
6. Nie stosować produktu do czyszczenia filtrów z wkładami filcowymi lub wykonanych z tkanin.

Czyszczenie frytownic, patelni
1. Odłączyć dopływ gazu lub elektryczności.
2. Opróżnić naczynia z wszelkiej zawartości.
3. Nanieść preparat na wewnętrzną powierzchnię przy pomocy spryskiwacza, dokładnie rozprowadzić.
4. Pozostawić na 10-30 minut do przereagowania (w zależności od stopnia i rodzaju zabrudzeń)
5. Resztki osadów i zabrudzeń z wewnętrznych powierzchni, delikatnie usunąć przy pomocy nierysującej skrobaczki.
6. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostaić do wyschnięcia.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokłądny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi 
nasz przedstawiciel handlowy.

Sposób użycia, cd. 

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczy-
szczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania 
przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Extend D3, ubocznych skutków stosowania
zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki. 

Środki ostrożności

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Okres trwałości


