
Chlorowy dodatek do płukania podczas higienicznego 
mycia warzyw

Zalety

Ręczne przygotowywanie roztworu 
1.  Do naczynia/zlewu nalej wody a następnie zadozuj produkt (5 ml na 1 litr wody). 
2.  Zanurz warzywa w roztworze na 5 minut. 
3.  Spłucz dokładnie czystą/ zdatną do picia wodą.  

Automatyczne dozowanie z pompą QFM   
1.  Naciśnij przycisk pompy QFM aby zadozować odpowiednią ilość roztworu do zlewu.

Pompa QFM automatycznie dozuje roztwór roboczy o odpowiednim stężeniu.  
 

2.  Zanurz warzywa w roztworze na 5 minut.  
3.  Spłucz dokładnie czystą/ zdatną do picia wodą.  

Chlor D4.4 

Opis

Suma Chlor D4.4 to skoncentrowany dodatek do płukania warzyw w procesie higienicznego 
mycia (np. sałaty, pomidorów i innych warzyw). Formuła produktu oparta jest na bazie stabili
zowanego roztworu chloru, dzięki czemu produkt jest bardzo skuteczny w działaniu. 

Sposób użycia 

Roztwór produktu Suma Chlor D4.4 może być przygotowywany ręcznie (przy użyciu pompki 
dozującej) lub z pomocą pompy dozującej QFM.
Minimalne rekomendowane dozowanie to 5 ml na 1l wody (stężenie 0,5%).

 •    zapewnia wysoką higienę dla wszystkich rodzajów warzyw;
•    skuteczny w niskich temperaturach; 
•    ekonomiczny w użyciu dzięki skoncentrowanej formule;
•    nie wpływa na smak i zapach warzyw;

    

Właściwości

Postać:                                                  przejrzysta ciecz
pH (20°C):                                             > 12 (koncentrat)
Gęstość (20°C):                                   ≈1.04

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



www.diversey.com.pl

Chlor D4.4 

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

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. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 
1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie 
wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Chlor D4.4, 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

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Przechowywać w temperaturze 6°C - 35°C, z dala od źródeł 
ciepła. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 


