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Opis
Suma Nova Pur-Eco L6 je koncentriran tekoči detergent za strojno pomivanje 
posode. Zagotavlja izvrstno odstranjevanje umazanije v pogojih trde vode.

Ključne lastnosti
Suma Nova Pur-Eco L6 je visoko učinkovit bazičen tekoči detergent, primeren za 
uporabo v pomivalnih strojih z enim ali več rezervoarji. Vsebuje mešanico bazičnih 
sredstev in sredstev za obvladovanje vodnega kamna, ki odstranjujejo maščobe 
in zasušeno hrano. Visoka vsebnost močnih sredstev za obvladovanje vodnega 
kamna preprečuje tudi nabiranje vodnega kamna tudi v pogojih trde vode.

Prednosti
• Hitro odstranjuje maščobo in zasušeno hrano
• Celo v pogojih srednje trde do trde vode preprečuje nalaganje vodnega kamna v 

pomivalnem stroju
• Zelo učinkovit zaradi visoko koncentrirane zasnove
• Swan certificiran

Navodila za uporabo
Suma Nova Pur-Eco L6 običajno dodajamo preko avtomatske Diversey Care 
opreme za odmerjanje. Uporabljamo ga lahko v povezavi z vgrajenimi črpalkami za 
odmerjanje, kjer so nameščene. 
Za zagotovitev popolnih rezultatov čisčenja v pogojih trde vode, odvisno od 
krajevnih pogojev, odmerite koncentracijo 0.4 - 2 ml/l.  2 ml/l preprečuje nalaganje 
vodnega kamna v vodi, ki vsebuje do 135 ppm CaCO3 7.58°dH, 13.5°F.

Tehnični podatki
Izgled bistra, rumena tekočina
pH (1% raztopina) 12.5
Relativna gostota (20°C) 1.31
Navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo izdelka.

Varno ravnanje in podatki o shranjevanju
Celotna navodila za ravnanje z izdelkom in njegovo shranjevanje so navedena v 
ločenem Varnostnem listu izdelka. Shranjujte v orginalni embalaži.  
Izogibajte se estremnim temperaturam.

Primernost izdelka
Z upoštevanjem priporočenih pogojev uporabe je Suma Nova Pur-Eco L6 primeren 
za uporabo na večini materialov, ki so običajno prisotni v kuhinjah. Ne uporabljajte 
na predmetih, ki so občutljivi na baze, kot so baker, medenina, aluminij, ali guma.

Potrdila
Suma Nova Pur-Eco L6 potrjen v skladu z najnovejšimi smernicami  Nordic Eco 
oznake (Swan).
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