Suma® Freeze
Diepvriesreiniger
Productomschrijving
Suma Freeze D2.9 is een gebruiksklare, op diepvriestemperatuur te gebruiken, reiniger
voor handmatige of machinale reiniging van alle oppervlakken in diepvriezers (inclusief
vloeren, wanden en deuren).
Belangrijke eigenschappen
Suma Freeze D2.9 is een speciale reiniger voor het effectief verwijderen van
vervuilingen op oppervlakken in diepvriezers zonder de noodzaak de vriezer eerst te
ontdooien.
De unieke samenstelling van het product zorgt voor een efficiënte reiniging op
temperaturen tot −25°C. Hierdoor is een snelle (plaatselijke) reiniging mogelijk. Geschikt
voor machinale en handmatige reiniging (spray, sponspad).
Voordelen
• Ontdooien van diepvriezer niet nodig.
• Direct te gebruiken (ready-to-use).
• Hoog reinigingsvermogen.
• Toepasbaar op alle alcoholbestendige materialen aanwezig in diepvriezers.
• Geschikt voor gebruik in combinatie met TASKI vloerreinigingsmachines en TASKI
waterzuigers.
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding:
Om het reinigingsproces te vergemakkelijken zoveel mogelijk vrije ruimte creëren.
Levensmiddelen bijeenzetten, afdekken en de vloer vegen. Dikke ijslagen (>3 mm)
verwijderen met een ijskrabber. IJsresten en ander losliggend vuil verwijderen alvorens
met de reiniging te beginnen. Niet gebruiken op voedselcontactplaatsen.
Reiniging:
1. Breng Suma Freeze D2.9 direct aan op het te reinigen oppervlak. Op verticale
oppervlakken kan het product opgebracht worden met een spons of spray.
2. Laat enige tijd inwerken. Bewerk vervuiling met borstel of schuurpad en verwijder
losgeweekte vervuiling met een goed absorberende doek of papier.
3. Voor grote oppervlakken kan gebruik gemaakt worden van een TASKI
eenschijfsmachine met nylon schrobborstel. Met een TASKI waterzuiger kan
vervolgens de vloeistof en vervuiling van de vloer worden opgezogen.
Het wordt aanbevolen de bovenstaande werkzaamheden elke drie maanden te herhalen.

D2.9

Suma Freeze
Diepvriesreiniger
Aanbevolen dosering:
Normale vervuiling:

150–200 ml/m²

Zware vervuiling:

200–400 ml/m²

Let op: Product niet verdunnen met water!
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:

Heldere vloeistof

pH onverdund:

11,4

Relatieve dichtheid (20°C)

1,03

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden gebruikt.
Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product
staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).
Bewaar in de originele verpakking. Extreme temperaturen vermijden.
Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen omstandigheden is Suma Freeze D2.9 toepasbaar op alle
alcoholbestendige oppervlakken voorkomend in diepvriezers.
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