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Opis
Suma Mega L52 je visoko koncentrirano, industrijsko, bazično in tekoče čistilno 
sredstvo za strojno pomivanje posode, zasnovan za zagotavljanje izvrstnega 
odstranjevanja umazanije v pogojih zelo mehke vode.

Ključne lastnosti
Suma Mega L52 je posebej zasnovan za uporabo v pogojih zelo mehke vode za 
stroje z več rezervoarji. Ob priporočeni uporabi zaradi mešanice jedkih bazičnih 
sredstev za obvladovanje vodnega kamna in zaviralcev korozije zagotavlja izvrstno 
odstranjevanje umazanije.
Suma Mega L52 lahko uporabljamo s patentiranim Diversey Care DivoJet Spray-on 
sistemom, ki je nameščen na večjih razpršilno-pralnih pomivalnih strojih z več 
rezervoarji. Posebne razpršilne ročice se namestijo na stroj, kar ustvarja koncentrirano 
meglico čistilnega sredstva, da se hitro odstranijo obstoječe škrobne obloge in prepreči 
ponovno kopičenje. Ta postopek je zelo učinkovit pri zniževanju pogostosti  ponovnega 
pranja zaradi zavrnitve izdelkov.

Prednosti
 • Uporablja se s Diversey Care DivoJet sistemom, preprečuje ponovno pranje.
 • Zaradi svoje visoke bazičnosti reže skozi maščobo in zasušeno hrano.
 • Visoko koncentrirana zasnova omogoča gospodarnost uporabe.

Navodila za uporabo
Suma Mega L52 lahko uporabljamo v povezavi s Diversey Care DivoJet sistemom.
Priporočljiva koncentracija je 0.4 – 2 ml/l, odvisno od obsega škrobnih oblog. 
Za dodatne, podrobnejše informacije se obrnite na vašega Diversey Care zastopnika.
Suma Mega L52 lahko dodajamo tudi z uporabo Diversey Care avtomatske opreme za 
dodajanje. 1 g/ml preprečuje nalaganje vodnega kamna v vodi, ki vsebuje do 15 ppm 
CaC03, 0.84 °dH, 1.5°F.  Dejanske stopnje odmerjanja so odvisne od krajevnih pogojev.
Da bi se izognili kristalizaciji izdelka, povzročeni z mešanjem s prej uporabljanimi  
izdelki, pred prvo uporabo izperite črpalko in transportne cevi.

Tehnični podatki
Izgled: bistra, rumena tekočina
pH vrednost raztopine (1%):  13.0
Relativna gostota (20°C): 1.40
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Celotna navodila za ravnanje z izdelkom in njegovo shranjevanje so navedena 
v ločenem varnostnem listu izdelka. Shranjujte v originalni embalaži. Izdelka ne 
izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam.

Kompatibilnost izdelka
Z upoštevanjem priporočenih pogojev uporabe je Suma Mega L52 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.

Suma® Mega
Visoko učinkovito čistilno sredstvo za strojno pomivanje 
posode
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