
D5.2

Suma Scale
Afkalkningsmiddel til periodisk anvendelse

Beskrivelse
Suma Scale D5.2 er et afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på
kaffemaskiner, køkkenudstyr og �redskaber samt til afkalkning af
opvaskemaskine.

Egenskaber
• Afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og �

redskaber samt opvaskemaskine, bain marie, kogekar, steamers, te- og
kaffeurner

• Produktets sammensætning af uorganisk syre og nonionisk tensid,
sikrer effektiv afkalkning på alle typer overflader

• Formuleringen er ikke ætsende på hud

Fordele
• Effektiv fjernelse af kalkbelægning
• Sikkert at anvende da formuleringen ikke er ætsende

Brugsanvisning
Anvendelse
Afkalkning af kaffemaskiner og el-kogere
1. Hæld 1 ltr. varmt vand på/i kaffemaskinen/el-kogeren og tilsæt 50-

100ml Suma Scale D5.2.
2.. Start maskinen og lad halvdelen af blandingen løbe igennem. Sluk for

maskinen og vendt ca. 5 min. Genstart og lad resten af blandingen
løbe igennem.

3. Gennemskyl maskinen 2-3 gange i rent vand.
Iblødsætning:
1. Anvend en koncentration på 50-400 ml Suma Scale D5.2 til 1 ltr.

varmt vand (10-30%) afhængig af kalkbelægning.
2. Påfyld brugsopløsning eller iblødsæt indtil kalkbelægning er opløst.
3. Skrub, hvis nødvendigt for at fjerne svære belægninger.
4. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre.
Sprayrengøring:
1. Påfør en brugsopløsning på 400 ml/ltr. varmt vand (30%) på overflade

eller udstyr.
2. Lad virke i min. 30 min. og børst.
3. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre.
Maskinopvask:
1. Sluk for doseringsudstyret.
2. Fyld opvaskemaskinen med rent vand.
3. Hæld tilstrækkeligt med Suma Scale D5.2 i vasketank, så

brugsopløsning bliver 10-20% (100-200ml/ltr.).
4. Lad brugsopløsningen cirkulere i 10-15 min.
5. Tøm vasketank og kontroller.
6. Gentag proces, hvis nødvendigt.
7. Tøm vasketank og efterskyl grundigt.
8. Lad lufttørre med åben låge.
9. Tænd for doseringsudstyret igen.
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Tekniske specifikationer
Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion
Vandig opløsning af fosforsyre (kalk- og rustløsner) og nonioniske tensider (befugter).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Anvendes Suma Scale D5.2 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt
forekommende materialer i et køkken, men kobber, messing eller aluminium skal behandles med varsomhed
(kort kontakttid).

Opbevarelse
Opbevares i originalemballage.

Opbevaringstemperatut
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 grader til 40 grader.

Holdbarhed
Produktet er holdbart 2år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår I dette produkt er biologisk nedbrydelige I overensstemmelse med
forordning 648/2004 som vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.�

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7517183 6x1ltr. Plastflasker


