
D9.4
Descrierea produsului: 

Suma Grill Gel D9.4 este un detergent puternic pentru întreţinerea 
periodică a suprafeţelor pe care se formează depozite grase în spaţii de 
producţie alimentară. 

Suma Grill Gel D9.4  a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe 
baza unei evaluări de risc toxicologic de către Departamentul Global de 
Securitate a Produselor (GPS), din cadrul Centrului Global al grupului 
JohnsonDiversey, prin avizul nr. JD20147, fiind declarat ca sigur în 
utilizarea normală, conform destinaţiei. 

 

Proprietăţi de bază: 

Suma Grill Gel D9.4 este un detergent puternic alcalin, adecvat 
curăţării periodice a depunerilor grase / carbonizate de pe suprafeţele 
cuptoarelor şi grătarelor. Acest amestec de substanţe alcaline, agenţi 
tensioactivi şi solvenţi elimină chiar şi cele mai puternice depuneri 
carbonizate. Prin natura sa vâscosă, produsul persistă mai mult timp pe 
suprafeţele verticale pentru o curăţare mai eficientă. 

 

Avantaje: 

• Acţiunea puternic alcalină îndepărtează chiar depunerile 
carbonizate 

• Special conceput pentru curăţarea cuptoarelor şi grătarelor 

• Aderă la suprafeţele verticale pentru un timp de contact 
îndelungat şi o degresare mai bună 

 

Instrucţiuni de utilizare: 

Cuptoare / grătare: 

1. Asiguraţi-vă că temperatura suprafeţelor este mai mică de 80°C
(optim 60-80°C) şi ventilaţia este pornită. 

2. Aplicaţi produsul direct pe suprafeţe sau pe echipamente folosind 
un aplicator adecvat. 

3. Lăsaţi să acţioneze 5-30 minute, în funcţie de gradul de murdărie. 

4. Raclaţi depozitele ce se desprind, curăţaţi cu o perie sau un burete 
de vase îmbibat frecvent în apă caldă 

5. Clătiţi corespunzător cu apă caldă, lăsaţi să se usuce. 
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Date tehnice: 

• Aspect:    Lichid alb, opac vâscos 

• pH (conc.):   >13 

• Densitate (20°C):  1.100 

• Vâscozitate (25°C, mPa.s): 150 

•  

Datele de mai sus sunt valori tipice pentru producţie normală şi nu trebuie interpretate ca 
specificaţii. 

 

Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă: 

Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în 
siguranţă a acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu 
Date de Securitate, disponibilă separat. 

Păstraţi produsul numai în ambalajul original. A se feri de îngheţ sau surse puternice de căldură
(max. +40ºC şi min. +10ºC). 

 

Data de minimă durabilitate: cel puţin 2 ani de la data fabricaţiei, în condiţiile menţionate. 

 

Compatibilitatea cu materialele: 

Utilizat conform recomandărilor, Suma Grill Gel D9.4 este recomandat pentru toate suprafeţele din 
oţel inoxidabil, fiind compatibil cu majoritatea materialelor curent întâlnite în bucătării. A NU se 
utiliza pe materiale sensibile la substanţe alcaline, cum ar fi aluminiul, cuprul, suprafeţele vopsite, 
suprafeţele acoperite cu cadmiu sau zinc. 

 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al Detergenţilor
648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat îndeplinind condiţiile de
biodegradabilitate finală, conform anexei III la Regulament. 
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