
D2.3
Suma® Multipurpose Cleaner
Allesreiniger in SmartDose verpakking

Productomschrijving
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is een sterk 
geconcentreerde allesreiniger voor keukens. Het product is geschikt voor het reinigen 
van watervaste oppervlakken zoals voedselcontactplaatsen, vloeren, muren, deuren, 
plafonds en keukenapparatuur. Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is ook geschikt voor
glasreiniging en handafwas. 

Belangrijke eigenschappen
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is een sterk geconcentreerde allesreiniger
voor de handmatige reiniging van alle watervaste oppervlakken in de keuken.
Het product is uitermate effectief in het verwijderen van vetten en ingedroogde
voedselresten. Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is toepasbaar in vier
verschillende reinigingsgebieden in de keuken (4-in-1): reinigen

Voordelen
• Breekt vet en ingedroogde voedselresten af.
• Gemakkelijk afspoelbaar voor een glanzend, schoon en streeploos oppervlak.
• Effectief bij alle soorten waterhardheden.
• Lage dosering met optimaal resultaat.
• Makkelijke en gecontroleerde dosering met het SmartDose systeem.
• Sterk geconcentreerd product in kleine verpakking reduceeert opslagruimte
• en afval.
• 4-in-1 toepassing zorgt voor minder producten in de keuken.

Gebruiksaanwijzing
Het SmartDose doseersysteem zorgt voor gecontroleerde en exacte dosering in
een sproeiflacon, emmer of wasbak.

Sproeiflacon vulling voor de reiniging van watervaste oppervlakken en glas:
1. Vul de sproeiflacon met 750 ml water.

2. Draai de gele controleknop in de sproeiflacon stand. Trek de controleknop omhoog 
en druk deze vervolgens één keer naar beneden om het product te doseren. 
Voor gebruik de sproeiflacon lichtjes schudden.

3. Breng de oplossing op een vochtige doek en reinig het oppervlak.

4. Voedselcontactplaatsen met schoon water naspoelen en aan de lucht laten drogen.

Emmervulling voor reiniging van watervaste oppervlaken:
1. Vul de emmer met 8 liter water.

2.  Draai de gele controleknop in de emmerstand. Trek de controleknop omhoog en   
 druk deze vervolgens één keer naar beneden om het product te doseren.

3.  Breng de oplossing aan en bewerk het te reinigen oppervlak met behulp vanborstel,  
 werkdoekje of mop.

4. Spoel met schoon water na en laat aan de lucht drogen.



Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken  Heldere blauwe vloeistof
pH onverdund  7,7 
Relative dichtheid  [20oC]  1,02

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden 
geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product 
staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Data Safety Sheet).

In de oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen vermijden.

Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen gebruikssituaties is Suma Multipurpose Cleaner D2.3 geschikt 
voor toepassing op de meeste, in de keuken voorkomende, materialen.

Suma® Multipurpose Cleaner
Allesreiniger in SmartDose verpakking

Emmervulling voor reiniging van watervaste oppervlaken:
1.  Vul de emmer met 8 liter water.

2.  Draai de gele controleknop in de emmerstand. Trek de controleknop omhoog en   
 druk deze vervolgens één keer naar beneden om het product te doseren.

3.  Breng de oplossing aan en bewerk het te reinigen oppervlak met behulp van borstel,  
 werkdoekje of mop.

4.  Spoel met schoon water na en laat aan de lucht drogen.

Vullen van de wasbak voor handafwas:
1.  Vul de wasbak met 40 liter water.

2.  Draai de gele controleknop in de emmerstand. Trek de controleknop omhoog en   
 druk deze vervolgens één keer naar beneden om het product te doseren.

3.  Week de te reinigen objecten in de oplossing en was ze vervolgens met behulp van  
 een borstel, doek of pad. 

4.  Spoel met schoon water na en laat aan de lucht drogen.

Verpakking Dosering product
(milliliters per knopdruk)

Hoeveelheid
water Aantal vullingen

1,4 L fles

Sproeiflacon 4 ml 750 ml 350 sproeiflacons

Emmer 25 ml 8 L 56 emmers

Wasbak 25 ml 40 L 56 wasbakken
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