
Bar    L66

Płynny preparat do maszynowego mycia szkła i zastawy
stołowej, przeznaczony do wody o różnym stopniu 
twardości 

Opis

Cechy

 •   doskonałe właściwości myjące;
•   skuteczne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych i zaschniętych resztek żywności;
•   ekonomiczny w zastosowaniu, dzięki skoncentrowanej formule;
•   zapobiega odkładaniu się osadów kamienia w zmywarkach, nawet przy stosowaniu
      do mycia wody twardej; 

   

Właściwości

Postać:                                                  przejrzysta, jasno-żółta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):                       > 12
pH roztworu (1%):                               > 12 ± 0.5
Gęstość (20°C):                                    ≈ 1.26

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. 
Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Suma Bar L66 można dozować ręcznie do małych zmywarek barowych. W przypadku, gdy 
zmywarka barowa posiada zbiornik na detergent, należy go napełnić produktem i sukcesywnie
uzupełniać. W sytuacji, gdy zmywarka barowa nie posiada zbiornika, przy napełnianiu wstępnym
należy dozować 20*-40 ml preparatu na każde 10 litrów wody. Co trzy cykle mycia, należy do
zmywarki dolać 1 dozę produktu.
Zastosowanie 1 dozy (20 ml) do 10 litrów wody, o zawartości 210 ppm CaCO3, zapobiega 
powstawaniu osadów wapiennych.  

Sposób użycia

Suma Bar L66 jest płynnym, wysoce skoncentrowanym preparatem do maszynowego mycia
szkła i zastawy stołowej. Dzięki odpowiedniemu dobraniu formuły, produkt doskonale usuwa 
zabrudzenia przy różnym stopniu twardości wody. 
Suma Bar L66 przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach zmywarek przemy-
slowych, zarowno jedno-, jak i wielokomorowych. Stosowanie preparatu Suma Bar L66 pozwala
na skuteczne usuwanie zabrudzeń z naczyń: szklamych, ceramicznych, plastikowych i powie-
rzchni metalowych w wodzie o różnym stopniu twardości. Produkt zawiera alkalia, które pozwa-
lają na bardziej efektywne usuwanie zabrudzeń organicznych, w tym tłuszczowych. Ponadto 
preparat zawiera także dużą ilość związków kompleksujących, co pozwala na skuteczne usu-
wanie plan z mytych naczyń oraz zapobiega odkładaniu się kamienia w zmywarkach.   

* minimalne dozowanie zgodne z optymalnymi warunkami; zalecenia mogą się różnić w zależności od warunków 
panujących na obiekcie; w celu uzyskania konkretnych wskazówek, prosimy skonsultować się z przedstawicielem 
Diversey; 

Preparat Suma Bar L66 przeznaczony jest również do automatycznego dozowania poprzez
systemy dozujące firmy Diversey. Może być również stosowany w zmywarkach z wbudowanymi 
systemami dozującymi, które są ich integralną częścią. Dla uzyskania doskonałych efektów
mycia w wodzie twardej, zaleca się dozowanie 1-5 ml (w zależności od warunków wodnych). 
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Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach.
Przechowywać z dala od wysokich temperatur.

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Okres trwałości

Środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Bar L66, ubocznych skutków 
stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się 
w karcie charakterystyki.

Kompatybilność materiałowa

Przy przestrzeganiu przepisów użytkowania, preparat nadaje się do stosowania na większości materiałów powszechnie spotykanych 
w kuchni. Nie nadaje się do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.


