
Suma Force D3.5 
Ekstra močno sredstvo za odstranjevanje maščob 

Primerno tudi za aluminij 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
LASTNOSTI: 
Alkalno, tekoče sredstvo za ročno čiščenje vseh močno umazanih površin v kuhinjah kot so tla, 
nape, kotlov in ponev. Na osnovi optimalne kombinacije neionskih tenzidov, alkalnosti in 
kompleksnih tvorb, ki omogočajo varno odstranjevanje vseh vrst maščob in zasušenih ostankov 
hrane. Sredstvo je primerno tudi za predmete iz aluminija. 
Sredstvo je bilo posebej razvito za čiščenje talnih površin; za ročno mokro čiščenje ali strojno 
čiščenje z avtomatskim ribalno-sesalnim strojem. 
 
UPORABA: 
Odvisno od stopnje umazanije in uporabe, je priporočeno doziranje 20 – 30 ml / lit. mlačne 
vode. Pri manjši umazaniji je lahko doziranje do 2 ml /lit. vode.  
Za optimalno doziranje sredstvo dozirati s sistemom QFM. 
 
Splošno čiščenje: 

1. Koncentracija: 10 – 20 ml /lit. vode, 
2. Delovno raztopino s krpo, gobo ali pršilnim sistemom nanesti na površino, 
3. Površino očistiti s krpo ali krtačo, 
4. Splakniti s čisto vodo in posušiti na zraku. 

 
Čiščenje talnih površin: 

• Ročno mokro čiščenje: 
1. Koncentracija: 10 – 30 ml/lit. vode, 
2. Delovno raztopino nanesti na površino, 
3. Umazanijo odstraniti, 
4. Splakniti s čisto vodo in posušiti na zraku. 

 
• Čiščenje z ribarico oz. potiskačem vode: 

1. Koncentracija: 10 – 30 ml/lit. vode, 
2. Delovno raztopino nanesti na površino z ribarico ali potiskačem vode, 
3. Umazanijo odstraniti, 
4. Splakniti s čisto vodo in vodo odstraniti. 
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• Čiščenje s potapljanjem: 

1. Koncentracija: 10 – 20 ml/lit. vode, 
2. Trdovratno umazanijo odstraniti z gobo ali krtačo, 
3. Splakniti s čisto vodo in posušiti na zraku. 

 
• Čiščenje friteze: 

1. Olje odstraniti in zapreti ventil, 
2. Fritezo napolniti z vodo, 
3. Koncentracija: 1 lit. Suma Force D3.5/ 10 lit. vode, 
4. Po ohladitvi friteze in preteku delovne raztopine, morebitne ostanke odstraniti z gobo 

ali krtačo, 
5. Najmanj 2x splakniti z vročo vodo in posušiti na zraku. 

 
TEHNIČNI PODATKI: 
Izgled:      čista, rumena tekočina 
pH-vrednost (koncentrat)   12,8 
pH-vrednost (1%-raztopine)   11,0 
Specifična teža (g/ml; 20 °C)   1,10 
 
Zgoraj navedeni tehnični podatki so povprečne vrednosti in ne veljajo kot produktna 
specifikacija. 
 
VARNOST: 
Pred uporabo je potrebno obvezno prebrati R in S stavke in varnostni list. 
Skladiščiti samo v originalni embalaži. Ščititi pred mrazom in vročino. Ne izpostavljati direktnim 
sončnim žarkom. 
 
PAKIRANJE: 
Kanister 5 lit. (2) 
Kanister 10 lit. 
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