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Produktbeskrivning
Suma Bac-conc D10 conc är ett koncentrerat, desinfekterande rengöringsmedel för 
rengöring och desinfektion i ett steg inom storkök, livsmedelsindustri och sjukvården.

Produktegenskaper
Suma Bac-conc D10 conc är ett koncentrerat flytande sanitetsmedel för desinficerande 
rengöring i ett steg. Produkten är lämplig för alla ytor och material där livsmedel 
hanteras. Den unika kombinationen av kvartära ammoniumföreningar, komplexbildare 
och ett pH reglerande system gör produkten mycket effektiv mot ett stort antal 
mikroorganismer i alla vattenförhållanden.

Suma Bac-conc D10 conc har låg användningskostnad samt kontrollerad och säker 
dosering i Diversey´s Divermite-dispenser.

Produktfördelar
• Reducerar mängden plastavfall, kräver mindre lagerutrymme och ger låg 

användningskostnad tack vare mycket hög koncentration

• Rengöring och desinficering i ett steg

• Löser effektivt fett och fastbränd mat

• Effektiv mot ett stort antal mikroorganismer

• Effektiv i alla vattenhårdheter

Bruksanvisning
Suma Bac-conc D10 conc levereras i en 1.5 L refillpåse i plast som enkelt monteras i 
Diverseys´s Divermite-dispenser.

Rengöring och desinfektion med sprayflaska:
1. Placera sprayflaskan i Divermite-dispensern och tryck en gång. Fyll sedan flaskan 

med vatten (10 ml / 750 ml)

2. Rengör från lös smuts

3. Spraya direkt på ytan

4. Låt verka i 5 minuter

5. Efterskölj på alla ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel och låt lufttorka

Färdigblandad brukslösning i sprayflaska är aktiv i cirka sju dagar. Skölj alltid flaskan 
och låt den torka innan den återfylls.

Allmän rengöring och desinfektion:
1. Dosera med 2 tryck från Divermite-dispensern (20 ml) i 5 L varmt vatten

2. Rengör från lös smuts

3. Applicera rengöringslösningen med borste eller trasa
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Teknisk information
Utseende Klar, purpurfärgad vätska 
pH koncentrat 11.5 
pH 1% lösning 11.0 
Densitet (20˚C) 1.03

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i 
originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Under rekommenderade villkor kan, Suma Bac-conc D10 conc användas på alla vanligen förekommande 
föremål som används i kök.

Miljöinformation
Förpackningen är tillverkad av återvinnings- och förbränningsbar polyeten.

Mikrobiologisk information
Modifierade European Suspension Test.

Sprayrengöring:
10 ml i 750 ml (1.3%) klarar EST test vid 5 minuters kontakttid i hårt vatten och smutsighetsgrad 1.0% b.a. 
Allmän rengöring med desinfektion: 0.375% klarar EST test för E.coli, Ps. aeruginosa och Staph. aureus 
vid 5 minuters kontakttid i hårt vatten och smutsighetsgrad av 0.03% b.a.

Förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlek

4 x 1.5 L
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