
Suma Star 

Detergent lichid pentru spălarea manuală a vaselor 
Descrierea produsului 
Suma Star D1 este un detergent lichid concentrat pentru spălarea manuală a 
oalelor, crătiţilor, tacâmurilor, paharelor şi a tuturor ustensilelor lavabile. 
Proprietăţi de bază 
Suma Star D1 este un detergent lichid concentrat neutru, adecvat pentru 
curăţarea manuală a tuturor ustensile din bucătărie. Produsul este un amestec 
optim de surfactanţi anionici care îndepărtează eficient grăsimea şi resturile 
alimentare uscate şi asigură o clătire uşoară şi o uscare fără urme. 
Avantaje 
• Formula concentrată asigură o economie excelentă în utilizare
• Eficient pentru degresare şi îndepărtarea resturilor alimentare uscate
• Clătire uşoară, fără urme, pentru un luciu superior
• Spuma stabilă indică o eficienţă de lungă durată a soluţiei de curăţare
Instrucţiuni de utilizare 
1. Utilizaţi Suma Star D1 la o concentraţie de 1-2 ml la litru de apă calduţă.
2. Înmuiaţi obiectele care trebuie curăţate şi spălaţi-le cu o lavetă, o perie sau un
burete. 
3. Clătiţi bine şi lăsaţi să se usuce.
Pentru obiectele foarte murdare, poate fi necesară o concentraţie mai mare. 
Date tehnice 
• Aspect: lichid limpede vâscos, verde
• pH (conc.): 5.5
• Densitate relativă (20 oC): 1.03
Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca 
specificaţii de calitate. 
Informaţii despre manipulare 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 în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. 
Data de minimă durabilitate: 24 luni de la data fabricaţiei inscripţionată pe 
ambalaj, în condiţiile menţionate. 
Compatibilitatea produsului 
În condiţiile recomandate de utilizare, Suma Star D1 este adecvat pentru 
utilizarea pe toate materialele curent întâlnite în bucătării. 
Suma Star 
Aprobări 
Produsul 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 Diversey, 
prin 
avizul nr. R57469, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a instrucţiunilor de 
folosire. 
Informaţii ecologice 
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. 
Ambalare 



Codul articolului 
7509600 
Dimensiunea ambalajului 
6 x 2 L 
Tipul ambalajului 
Flacon din plastic 
G11949 2 x 5 L Bidon din plastic 


