
Produktbeskrivning
Suma Extend D3 är en effektiv fettlösare för rengöring av fett, fastbränd mat och olja 
från köksutrustning, ugnar, grillar, stekbord, filter och kåpor.

Produktegenskaper
Suma Extend D3 är ett flytande alkaliskt rengöringsmedel för manuell rengöring 
av svårt nedsmutsade ytor i storkök. Produkten är uppbyggd av en kombination av 
nonjontensider, alkali och komplexbildare, vilket gör produkten utmärkt för rengöring 
av fett och fastbränd mat. Produktens sammansättning är uppbyggd för att skydda 
ytor av aluminium.

Produktfördelar
• Verkar snabbt och effektivt på ytor med mycket fett
• Ökad effektivitet på vertikala ytor erhålls genom applicering med spraypistol
• Produkten är säker på aluminium

Bruksanvisning
Suma Extend D3 används i koncentrat. Försäkra dig att temperaturen på ytan som skall 
rengöras, inte överstiger 70°C. Applicera direkt på ytan som skall rengöras.

Filter och kåpor:
1. Avlägsna alla livsmedel
2. Spraya direkt på ytan som skall rengöras
3. Låt verka i 10-30 minuter beroende på smutsighetsgrad
4. Skura därefter med svamp eller borste
5. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka
6. Får ej användas på filter innehållande textilier

Kokgrytor och omrörare:
1. Stäng av strömmen
2. Töm på innehåll
3. Spraya direkt på ytan som skall rengöras
4. Låt verka i 10-30 minuter beroende på smutsighetsgrad
5. Skura därefter med svamp eller borste
6. Skölj sedan noggrant med rent vatten och låt lufttorka

Teknisk information
Utseende Klar, gul vätska 
pH koncentrat 12.5 
Densitet (20°C) 1.03
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
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Skyddsföreskrifter och lagring
Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. 
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan, Suma Extend D3 användas på alla vanligen 
förekommande föremål som används i kök.

Miljöinformation
Förpackningen är tillverkad av återvinnings- och förbränningsbar polyeten.

Förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlek 
6 x 2 L
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