
D9.8
Opis
Suma Grill Hi-temp D9.8 učinkovito odstrani ostanke masti, maščob in zapečenih 
zaostankov pri visokih temperaturah (od 100°C naprej). Primerno za čiščenje 
različnih vrst žarov, pečic in toasterjev brez potrebe po predhodnem ohlajevanju 
površin.

Ključne lastnosti
 • Posebej formuliran za optimalno delovanje pri delovni temperaturi stroja oziroma 

naprave
 • Učinkovito odstranjevanje maščobnih zaostankov pri visoki temperaturi; min. 

priporočena temperatura 100°C
 • Visoko koncentrirano sredstvo
 • Viskozna tekočina
 • Biološko razgradljivo 

Prednosti
 • Prihranek na času čiščenja zaradi možnosti, da se sredstvo uporablja pri visokih 

temperaturah; ohlajevanje ni potrebno
 • Zelo stroškovno učinkovito zaradi koncentrirane narave in enostavnosti pri 

izpiranju
 • Prijazen do površin; primerno za uporabo tudi na aluminjastih površinah

Navodila za uporabo
Navodila za žar:
1. Izklopite žar. V kolikor ima žar sistem odzračevanja ga vklopite.
2. Vlijte 60-100ml sredstva v pladenj za namakanje. Enakomerno nanesite na 

kuhalne površine  (med tem, ko so še vroče) z ročnim filcem (z ročajem). 
Minimalna priporočena temperatura je 100°C. 

3. Pustite delovati 10-30 minut odvisno od stopnje umazanije.
4. Ko so vse površine očiščene jih spirajte s svežo vročo vodo (nikoli ne 

uporabljajte mrzle vode) toliko časa dokler se plošče ne ohladijo na takšno 
temperaturo, da ostanejo mokre.

5. Obrišite vse površine z vlažno krpo za žar in pustite, da se posušijo.
Plastenke ali pladnja za namakanje nikoli ne postavite na vročo površino žara

Navodila za toaster in panini žar:
1. Izklopite napravo in nanesite sredstvo na kuhalno površino.
2. Sledite navodilom za čiščenje proizvajalca naprave. Pravilno prezračevanje je 

priporočljivo.
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Tehnični podatki
Izgled:  Bistra tekočina temno modre barve
pH koncentrat:  11.3
Gostota (20°C):  1.25
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se ekstremnim temperaturam.  
Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu.

Kompatibilnost proizvoda
Ob upoštevanju navodil za uporabo ni nobenih omejitev oziroma nekompatibilnosti sredstva Suma Grill Hi-temp D9.8 in materiala.
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