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Prostriedok na čistenie grilov

Popis
Suma Grill D9 je vysoko účinný prostriedok určený na pravidelné odstraňovanie
mastnoty a napálených zvyškov v potravinárskych prevádzkach.

Kľúčové vlastnosti
Suma Grill D9 je vysoko účinný alkalický čistiaci prostriedok určený na pravidelné
čistenie silne znečistených konvektomatov, grilov, fritéz, sporákov, rúr na pečenie a pod.
Obsahuje zmes alkálií, povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel, ktoré zaisťujú
odstránenie aj napálených tukov a zuhelnatěných zvyškov potravín. Po zriedení
prostriedku vodou je tiež vhodný na namáčanie.

Výhody
•   Účinné alkálie zaisťujú odstránenie pripálených tukov a bielkovín.
•   Vysoko koncentrované zloženie, ekonomické použitie.
•   Ideálny na čistenie konvektomatov, grilov, fritéz, sporákov, rúr na pečenie.
•   Napeňovacia tryska zabezpečuje správnu aplikáciu.

Návod na použitie
Grily a rúry:
1.  Uistite sa, že teplota povrchu je nižšia ako 80°C (ideálne 60-80°C).
2.  Nastriekajte neriedený prostriedok na povrch alebo vybavenie (použite odporúčaný

napeňovací trigger).
3.  Nechajte 5-30 minút pôsobiť v závislosti na stupni znečistenia.
4.  Odstráňte uvoľnené nečistoty kefkou alebo špongiou.
5.  Dôkladne opláchnite čistou horúcou vodou a nechajte uschnúť na vzduchu.

Fritézy:
1.  Vypustite olej a uzavrite výpust.
2.  Naplňte fritézu vodou takmer po značku na plnenie oleja.
3.  Pridajte Suma Grill D9 v pomere 1 l prostriedku na 10 l vody (10% roztok).
4.  Uzavrite fritézu a vyvárajte 15-30 minút.
5.  Po vychladnutí a vypustení odstráňte kefou alebo hubkou zvyšné nečistoty zo stien a

ohrevných častí.
6.  Potom dvakrát dôkladne vypláchnite horúcou vodou a nechajte uschnúť na vzduchu.

Odsávače:
1.  Demontujte odsávač grilu.
2.  Použite Suma Gril D9 pri minimálnej koncentrácii 50 ml na 1 l horúcej vody (5%

roztok).
3.  Nechajte 15-60 minút pôsobiť.
4.  Potom dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť na vzduchu.
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*Toto dávkovanie je pre optimálne podmienky, presné dávkovanie v závislosti na stupni znečistenia a použitie odporučí odborný poradca
Diversey.
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Technické údaje
Vzhľad: číra hnedá kvapalina
pH (neriedený): >13
pH (1% roztok): 12
Relatívna hustota (20°C): 1,12
Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie
Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com.
Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.
Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku
Pri dodržaní návodu na použitie sa môže Suma Grill D9 použiť na povrchy z nerezovej ocele, ktoré sa bežne vyskytujú v kuchyni.
Nepoužívajte na materiály, ktoré nie sú odolné voči pôsobeniu alkálií, na drevo, linoleum, hliník, meď, lakované, pozinkované a podobné
povrchy.

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. Všetky práva vyhradené. sk-SK 08/19 P00449


