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Multipurpose Cleaner

Detergente multiusos para cozinhas
Descrição
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 é um detergente altamente concentrado para a
limpeza de superfícies duras, incluindo pavimentos, paredes, portas e equipamento em
geral.
Propriedades
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 é um detergente multiusos altamente concentrado,
adequado para a limpeza manual de todas as superfícies de uma cozinha. Resulta de
uma combinação de tensoativos, catiónicos e não iónicos, o que a torna eficaz para a
remoção de gordura e comida ressequida. Está formulado de maneira a desempenhar
4 tarefas diferentes numa cozinha: limpeza multiusos, limpeza de pavimentos,
lavagem manual de louça e limpeza de vidros.
Benefícios
• Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
• Elimina sujidade de gordura e comida ressequida
• Enxaguamento fácil, sem manchas, para uma superfície brilhante
• Eficaz em águas de qualquer dureza
• Doseamento conveniente e controlado, através do sistema SmartDose
• Parte de uma oferta de 2 produtos SmartDose para todas as principais tarefas da
limpeza diária de uma cozinha
Instruções de utilização
O sistema SmartDose permite um doseamento controlado para garrafa, balde ou
cuba.
Método de spray (limpeza geral de superfícies, tais como mesas, balcões, etc., e
limpeza de vidros)::
1. Encher garrafa pulverizadora com 750 ml de água
2. Rodar o seletor amarelo para a posição GARRAFA; puxar o seletor para cima, depois
empurrar para baixo para dosear o produto. Agitar antes de usar
3. Pulverizar a superfície com a solução e limpar com um pano húmido
4. Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar as superfícies que entrem em
contacto com alimentos
Método de balde (limpeza de pavimentos, paredes, portas, equipamento)::
1. Encher o balde ou a cuba com água
2. Rodar o seletor amarelo para a posição BALDE; puxar o seletor para cima, depois
empurrar para baixo enquanto o balde enche até 8 L
3. Aplicar a solução com uma mopa e remover a sujidade
4. Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar
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Método de cuba (lavagem manual de louça)::
1. Encher a cuba com água
2. Rodar o seletor amarelo para a posição de CUBA; puxar o seletor para cima, depois empurrar para baixo enquanto a cuba enche até 40
L
3. Mergulhar as peças a limpar e lavar com um pano, escova ou esfregão
4. Enxaguar abundantemente e deixar secar ao ar
Dados Técnicos
Aspeto: líquido azul, transparente
pH (puro): 8
Densidade relativa (20 °C): 1,02
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.
Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) –
sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/
especialistas.
Compatibilidade do produto
Segundo as recomendações de utilização, Suma Multipurpose Cleaner D2.3 é adequado para utilização em materiais habitualmente
encontrados numa cozinha.
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