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*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.

Desinfektionstabletter

Produktbeskrivning
Suma Tab D4 är en koncentrerad tablett för desinfektion för alla ytor inklusive
livsmedelsytor.

Produktegenskaper
Suma Tab D4 är en koncentrerad tablett som är mycket effektiv för desinfektion av
alla slags ytor, även utmärkt för ytor som är i direkt kontakt med livsmedel. Produkten
är en stabil klortablett som är lättlöslig i vatten. Suma Tab D4 är mycket effektiv som
desinfektionsmedel mot ett stort antal mikroorganismer och fungerar i alla
vattenhårdheter. En tablett per 10 liter vatten motsvarar 150 ppm aktivt klor.

Produktfördelar
•   Högkoncentrerad och kostnadseffektiv formulering
•   Effektiv mot ett stort antal mikroorganismer
•   Effektiv vid låg temperatur och vid kort kontakttid
•   Säker att använda på alla ytor, även aluminium

Bruksanvisning
För nedsmutsade ytor förrengör alltid innan med ett rekommenderat Diversey
rengöringsmedel och skölj sedan noggrant med rent vatten.

Desinfektion allmänt:
1.  Blanda en lösning med 1 tablett* per 5 liter ljummet vatten
2.  Applicera på ytan med duk, borste eller mopp
3.  Låt verka i 5 minuter
4.  Skölj noggrant med vatten alla ytor som är i direkt kontakt med livsmedel

Teknisk information
Utseende: Vit tablett
pH 1% lösning: 8
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat
säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Mikrobiologisk information
Suma Tab D4 uppfyller EN 1276 vid dosering 1 tablett/10 liter (150 ppm aktivt klor) i
hårt vatten (17 odH) och vid lätt nedsmutsning (0,03% bovine albumin), vid 5 minuters
kontakt tid.
Suma Tab D4 uppfyller EN 14476: 2013+A1:2015 Adenovirus vid dosering 1 tablett/10
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liter (150 ppm aktivt klor) i rena förhållanden vid 5 minuters kontakttid.
Suma Tab D4 uppfyller EN 14476: 2013+A1:2015 Murine Norovirus och Polio virus vid dosering 1 tablett/3 liter i rena förhållanden vid 5
minuters kontakttid.

Förpackningsstorlekar
Tillgängliga förpackningsstorlekar
4 x 300 st tabletter burk
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