
Descrierea produsului 
Suma Inox Clasic D7 este un preparat utilizabil ca atare pentru 
întreţinerea suprafeţelor de oţel inoxidabil ce nu intră în contact direct 
cu alimentele. 
 
Proprietăţi de bază 
Suma Inox Clasic D7 este un preparat special pentru prevenirea 
petelor, refacerea luciului şi protejarea suprafeţelor de oţel inoxidabil ce 
nu intră în contact direct cu alimentele, cum ar fi uşile frigiderelor şi 
congelatoarelor, cărucioarele, suprafeţele exterioare ale maşinilor de 
spălat, etc. Conţinutul de uleiuri speciale asigură protejarea 
suprafeţelor şi conferă un luciu suplimentar. 
Suma Inox Clasic D7 a fost avizat pentru producţie şi comercializare 
pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către Unilever Safety and 
Environmental Assurance Center (SEAC), prin avizul nr. R55861, ca 
fiind declarat ca sigur în utilizare normală şi în condiţiile respectării 
instrucţiunilor de utilizare. 
 
Beneficii 
•Protejează suprafeţele prin formarea unui film protector 
•Îmbunătăţeşte aspectul suprafeţelor 
•Previne timp îndelungat petele de la atingerea cu mâna sau petele de 
apă. 
 
Instrucţiuni de utilizare 
Suma Inox Clasic D7 este un produs utilizabil ca atare şi nu trebuie 
amestecat cu apă sau alte produse de curăţat. 
1. Aplicaţi cantitatea necesară pe o cârpă curată şi uscată 
2. Lustruiţi suprafaţa (curăţată în prealabil) în lungul fibrei materialului 

până la obţinerea unui film uniform 
3. Ştergeţi cu partea uscată a cârpei eventualul exces de produs. 
 
Utilizaţi numai pe suprafeţe ce nu intră în contact direct cu alimentele. 
 
Date tehnice 
•  Aspect  Lichid transparent 
• Densitate (20°C) 0.83 
 
Datele de mai sus sunt valori tipice pentru producţie normală şi nu 
trebuie interpretate ca specificaţii. 
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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
Tehnică de Securitate, disponibilă separat. 
Păstraţi produsul numai în ambalajul original. A se feri de îngheţ sau surse puternice de căldură. 
 
Termen de valabilitate: nu mai puţin de 2 ani în condiţiile menţionate. 
 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Preparatul este fabricat în UE în concordonţă cu Regulamentul 1907/2006/CE (REACH). 
 
Ambalare: 
6 x 750 ml. 
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