
SURE®  Hand Dishwash

Opis

SURE Hand Dishwash jest częścią unikalnej gamy produktów opartych na 
składnikach pochodzenia roślinnego, w 100% biodegradowalnych, przeznaczonych 
do codziennego, profesjonalnego utrzymania czystości. SURE Hand Dishwash jest 
skoncentrowanym preparatem do ręcznego mycia naczyń, garnków, patelni, naczyń, 
szkła i wszelkich akcesoriów kuchennych.

Cechy

• Przeznaczony do mycia garnków, patelni, naczyń, szkła i wszelkich akcesoriów kuchennych.
• Bez dodatku substancji zapachowych i barwiących.
• Niskopieniący – (można stosować do namaczania naczyń przed myciem w zmywarce).
• Zawiera składniki pochodzenia roślinnego ze źródeł odnawialnych.
• W 100% biodegradowalny i podlegający naturalnym procesom rozkładu.
• 

Właściwości

• Ekonomiczny dzięki skoncentrowanej formule
• Nie pozostawia zacieków, łatwy do wypłukania
• Usuwa zaschnięte resztki spożywcze i tłuszcz
• Znikomy wpływ a środowisko naturalne

Sposób użycia

1. Napełnić zlew ciepłą woda i dodać 1-2 ml SURE Hand Dishwash 
na każdy litr wody ( stężenie 0,1-0,2 %) 

2. Zamoczyć w nim naczynia i umyć je za pomocą szczotki lub ścierki.
3. Wypłukać wodą  i pozostawić do wyschnięcia.

Preparat do ręcznego mycia naczyń

Nieklasyfikowany, bez znaków zagrożenia na opakowaniu.



SURE®  Hand  Dishwash

www.diversey.com

Dane techniczne
Postać:  przejrzysty, żółtawy płyn
pH koncentrat  ok. 4,5
Gęstość (20°C):  ok. 1,03

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.

Produkt kompatybilny.

Dostępne opakowania

SURE Hand Dishwash jest dostępny w 1L butelkach i 5L kanistrach, obydwa opakowani a nadają się do recyklingu.
5L opakowanie może służyć do napełniania 1L butelki w celu łatwiejszego stosowania.

Informacje o środowisku

**SURE Descaler jest w 100% biodegradowalny zgodnie z testem OECD 301B

Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

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

Tylko do profesjonalnego stosowania.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródła ciepła.


