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Opis
Suma Revoflow Max P1 je visoko učinkovit, praškast detergent z vsebnostjo klora 
za strojno pomivanje posode, posebej zasnovan za zagotavljanje odličnih rezultatov 
pri odstranjevanju umazanije v pogojih mehke vode.

Ključne lastnosti
Suma Revoflow Max P1 je visoko učinkovit, alkalni praškasti detergent, primeren 
za uporabo v vseh vrstah pomivalnih strojev z avtomatskim odmerjanjem. Vsebuje 
jedke alkalije za učinovito odstranjevanje maščob in olj, mešanico sekvestrenov za 
povečanje pralne moči in preprečevanje nalaganja oblog v pogojih mehke vode. 
Vsebuje tudi aktivni klor za učinkovito odstranjevanje madežev.
Suma Revoflow Max P1 se učinkovito odmerja preko Diversey Care  Revoflow 
sistema in s tem združuje odlične rezultate pomivanja, varnost uporabe in 
pripravnost.

Prednosti
• Močno koncentrirana sestava omogoča izvrstno gospodarnost uporabe
• Sipek, granuliran prašek za odlične rezultate
• Odlično odstranjevanje škrobnih ostankov zaradi visoke vsebnosti alkalije
• Učinkovito odstranjevanje madežev zaradi vsebnosti aktivnega klora
• Preprosto rokovanje zaradi primernega majhnega pakiranja
• Brez stika s kemikalijo za uporabnika zaradi inovativnega dizajnerskega pakiranja

Navodila za uporabo
Suma Revoflow Max P1 se dozira samo z uporabo Diversey Revoflow dozirnega 
sistema pri koncentraciji 0,2 g/l* v pogojih mehke vode. 
Pri 1 g na l vode; prepreči nalaganje anorganskih oblog v vodi, ki ima trdoto do 90 
ppm CaCO3. Dejansko odmerjanje je odvisno od  pogojev na objektu samem.

Tehnični podatki
Izgled: Bel, granuliran prašek
pH vrednost (1% raztopina): 12
Gostota (kg/l) 1.10
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje 
Popolna navodila za rokovanje in skladiščenje tega proizvoda so zbrana v ločenem 
varnostnem listu. Skladiščite v originalno zaprti embalaži. Izogibajte se ekstremnim 
temperaturam.

Primernost izdelka 
Ob upoštevanju priporočenih pogojev za uporabo je Suma Revoflow Max P1 
primerno za uporabo na vseh materialih, ki se ponavadi nahajajo v kuhinjah. 
Ne uporabljate na predmetih, ki so občutljivi na alkalije kot npr. aluminij, baker, 
medenina ali guma.
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*Odmerek odgovarja optimalnim pogojem. Priporočila lahko odstopajo. Za navodila, 
prosimo, kontaktirajte vašega zastopnika za Diversey Care.


