
Suma®  Tab 
Tablete dezinfectante pe bază de clor D4 tab 
Descriere 

Suma Tab D4 tab este un produs sub formă de tablete concentrate, conceput 

pentru dezinfectarea tuturor suprafeţelor, inclusiv suprafeţele cu contact 

alimentar. 

Proprietăți de bază 

Suma Tab D4 tab este un produs dezinfectant concentrat foarte eficient, sub 

formă de tablete, pentru utilizarea pe toate suprafeţele cu contact alimentar şi 

nealimentar. Produsul este uşor solubil în apă, capabil să genereze clor activ, 

foarte eficient ca dezinfectant împotriva unei game largi de microorganisme, în 

toate condiţiile de duritate a apei. O tabletă dizolvată în 10 litri de apă 

eliberează 150 ppm de clor activ. 

Avantaje 

• Formula foarte concentrată asigură economia în utilizare

• Eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme, ajutând la

îmbunătăţirea securității igienei

• Eficient la temperaturi scăzute şi timp scurt de contact

• Sigur în utilizare pe toate suprafeţele, inclusiv pe cele din aluminiu

Instrucţiuni de utilizare 

Pentru suprafeţe foarte murdare, întotdeauna pre-curăţaţi cu un detergent de la 

Diversey Care şi clătiţi cu apă. 

Dezinfectare generală: 

1. Doza minimă recomandată este de 1 tabletă* în 5 litri de apă caldă

2. Aplicaţi pe suprafeţe cu o lavetă, o perie sau un mop

3. Lăsați să acționeze timp de 5 minute

4. Clătiţi bine cu apă curată suprafeţele cu contact alimentar

Date tehnice 

Aspect  tablete albe 

pH soluţie 1% 8,0 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate 

ca specificaţii. 

*Această doză se bazează pe condiții optime, recomandările pot diferi,

consultați reprezentantul Diversey Care pentru instrucțiuni. 
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Suma® Tab D4 tab 
Tablete dezinfectante pe bază de clor 

Informaţii despre manipulare și depozitare în condiții de siguranţă 

Informaţii complete referitoare la manevrarea şi eliminarea produsului se regăsesc în Fişa cu date de securitate, disponibilă separat; 

sds.sealedair.com.  

Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. 

Păstraţi produsul la temperatura de maximum 35
o
C.

Protejaţi de căldură şi de lumina directă a soarelui. 
Păstraţi recipientul original închis ermetic. 
Păstraţi în condiţii uscate. 

Date microbiologice 

Suma Tab D4 Tab îndeplineşte criteriile standardului EN 1276 la o diluție de 1 tabletă/10 litri (150 ppm clor activ) în apă dură 
(300ppm Carbonat de calciu) în condiții de curățenie (0,03% albumină bovină) la un timp de contact de 5 minute. 

Suma Tab D4 Tab îndeplineşte criteriile standardului EN 13697, la o diluție de 2 tablete/5 litri în apă dură (300ppm Carbonat de 
calciu) la un timp de contact de 5 minute. 

Testarea cantitativă a suspensiei EST: 
Igiena alimentară: 1 tabletă dizolvată în 5L de apă a îndeplinit cerinţele testării cantitative a suspensiei  
EST pentru igienă alimentară la un timp de contact de 5 minute 
Îngrijire medicală: 1 tabletă dizolvată în 5L de apă a îndeplinit cerinţele testării cantitative a suspensiei  
EST pentru igienă alimentară la un timp de contact de 5 minute 
Testarea activității micobactericide: 1 tabletă dizolvată în 1L de apă a a demonstrat o reducere logaritmică 5 pe cultură 
Mycobacterium terrae, la un timp de contact de 5 minute. 
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