
Productomschrijving
Suma Jade Pur-Eco L8 is een vloeibaar niet-corrosief vaatwasmiddel, speciaal 
ontwikkeld voor een uitstekende reiniging in middelhard tot hard water.

Belangrijke eigenschappen
Suma Jade Pur-Eco L8 is een niet-corrosief vaatwasmiddel dat geschikt is voor een 
breed gamma één of meertanksmachines. Het product is een mengsel van alkali en 
krachtige kalkwerende bestanddelen, dat vet en ingedroogde voedingsresten effectief 
verwijdert. De krachtige kalkbestrijdingsmiddelen verhinderen kalkopbouw in hard 
water. Door zijn unieke samenstelling is het product bovendien onschadelijk voor 
zachte materialen zoals aluminium.

Om zetmeelaanslag en vlekken nog beter te verwijderen, is het aan te raden Suma Jade 
Pur-Eco L8 te gebruiken in combinatie met het glansdroogmiddel Suma Brilliant A12. 
Deze combinatie is enkel van toepassing op eentanksmachines. Voor meer informatie, 
raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey Care.

Voordelen
• Veilig in gebruik dankzij de niet-corrosieve formulering

• Breekt vet en ingedroogde voedingsresten af

• Tast decoraties op vaatwerk en glazuur niet aan. Veilig voor machines

• Veilig voor gebruik op aluminium

• Sterk geconcentreerd product en daardoor zuinig in gebruik

• Voorkomt kalkvorming in de machine, zelfs bij hard water

Gebruiksaanwijzing
Suma Jade Pur-Eco L8 wordt doorgaans gedoseerd met de automatische 
doseerapparatuur van Diversey Care. Voor een optimaal reinigingsresultaat geldt een 
concentratie van 1,0-2,0 ml/L, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 

Doseren met de doseerdop bij de 2 L flacon: afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden worden 1 tot 2 doseringen per 10 L water aangeraden.

Bij een eerste gebruik, de pomp en de transportslangen van het doseersysteem vooraf 
grondig spoelen om mogelijke kristallisatie door productvermenging te voorkomen.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: heldere, lichtgele vloeistof

pH (1% oplossing):  >12 

Relatieve dichtheid (20°C): 1.27 g/cm³

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd 
veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). 
In de oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen vermijden.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruikssituaties is Suma Jade Pur Eco L8 geschikt voor toepassing op de meeste, in de keuken voorkomende, 
materialen. Niet gebruiken op alkali gevoelige oppervlakken zoals koper, messing, aluminium en rubber.

Goedkeuringen
Suma Jade Pur-Eco L8 voldoet aan de richtlijnen van het Nordic Eco Label (SWAN).
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