
Suma Grill 

Detergent pentru cuptoare şi grătare 
Descrierea produsului 
Suma Grill D9 este un detergent puternic pentru întreţinerea periodică a 
suprafeţelor pe care se formează depuneri grase, din ariile de producţie 
alimentară. 
Proprietăţi de bază 
Suma Grill D9 este un detergent puternic alcalin destinat curăţării periodice a 
cuptoarelor şi grătarelor foarte murdare. Acest amestec de ingrediente alcaline, 
surfactanţi şi solvenţi îndepărtează chiar şi cele mai persistente depuneri 
carbonizate. Diluat cu apă, produsul este adecvat, de asemenea, pentru 
curăţarea friteuzelor prin înmuiere (şi fierbere). 
Avantaje 
• Acţiunea puternic alcalină îndepărtează chiar şi depunerile carbonizate
persistente 
• Ideal pentru utilizarea pe cuptoare şi gratare, iar diluat pentru curăţarea
friteuzelor 
• Aplicatorul de spumă cu alonjă anexat îmbunătăţeşte aplicarea şi reduce
riscul de formare a aerosolilor 
Instrucţiuni de utilizare 
Curăţarea cuptoarelor/grătarelor: 
1. Asiguraţi-vă că temperatura suprafaţei este mai mică decât 80 oC (optim 60-
80 oC). 
2. Pulverizaţi produsul concentrat direct pe suprafaţă sau pe echipament (utilizaţi
aplicatorul de spumă cu alonjă recomandat). 
3. Lăsaţi să acţioneze timp de 50-30 de minute, în funcţie de nivelul de murdărie.
4. Îndepărtaţi depunerile şi reziduurile cu o perie sau cu un burete.
5. Clătiţi bine cu apă curată, fierbinte, şi lăsaţi să se usuce.
Curăţarea friteuzelor: 
1. Scurgeţi uleiul şi închideţi robinetul de golire.
2. Umpleţi cu apă până aproape de nivelul normal.
3. Adăugaţi 1L de Suma Grill D9 la 10L de apă (10% w/w). Verificaţi capacitatea
uleiului pentru nivelul de umplere. 
4. Porniţi friteuza şi aduceţi la fierbere controlată pentru 15-30 de minute.
5. După răcire şi scurgere, frecaţi reziduurile rămase pe pereţii laterali şi pe
elementele de încălzire, cu un burete sau cu o perie. 
6. Clătiţi de două ori cu apă curată, fierbinte, lăsaţi să se usuce.
Curăţarea pieselor cuptoarelor: 
1. Demontaţi extractorul grătarului.
2. Imersaţi piesele în soluţie 50-100ml Suma Grill D9 /L apă fierbinte (soluţie 5-
10%). 
3. Lăsaţi să acţioneze timp de 15-60 de minute.
4. Clătiţi bine cu apă curată şi lăsaţi să se usuce.
Suma Grill 
Date tehnice 
• Aspect: lichid limpede vâscos, brun
• pH (conc.): >13
• pH (soluţie 1% în apă distilată): 12
• Densitate relativă (20 oC): 1.12
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 
Utilizat conform recomandărilor, Suma Grill D9 este adecvat pentru utilizarea pe materiale din oţel 
inoxidabil 
curent întâlnite în bucătărie. A nu se folosi pe materiale sensibile la alcalii, cum ar fi aluminiu, cupru etc. 
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. DL10215, 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 
G11840 
Dimensiunea ambalajului 
6 x 2 L 
2 x 5 L 
Tipul ambalajului 
Bidon din plastic 
G11833 20 L Bidon din plastic 


