
Suma® Break Up 
Degresant puternic multifuncţional, compatibil cu 
aluminiul 

Descriere 

Suma Break Up D3.5 este un degresant lichid concentrat pentru curăţarea 
suprafeţelor foarte murdare din bucătărie. 

Proprietăți de bază 

Suma Break Up D3.5 este un detergent lichid alcalin, destinat degresării manuale 
a tuturor suprafeţelor foarte murdare din bucătării, precum pardoseli, echipamente, 
hote și plite de aragaz. Este un produs optim pentru umectarea suprafeţelor și 
îndepărtarea eficientă a tuturor tipurilor de grăsimi şi resturi alimentare uscate de 
pe suprafeţe. Produsul este astfel formulat încât poate fi utilizat pe suprafeţe din 
aluminiu, fără risc de coroziune. 
Suma Break Up D3.5 este adecvat în special pentru curăţarea pardoselilor, fie 
manual, cu un sistem cu mop, fie cu echipamente de pulverizare de joasă 
presiune. 

Avantaje 

• Formulă puternică de eliminare a grăsimilor şi a resturilor de alimente,
lăsând suprafeţele curate şi strălucitoare

• Dizolvă toate grăsimile, menţinându-le în suspensie şi prevenind redepunerea
acestora

• Produsul este astfel formulat încât poate fi utilizat în siguranță pe suprafeţele din
aluminiu

• Adecvat pentru utilizarea cu echipamente de spumare

Instrucţiuni de utilizare 

Doza minimă recomandată este de 10 ml de Suma Break Up D3.5 pe litru de 
apă caldă, în funcţie de gradul de murdărie şi de aplicaţie. 
Pentru dozare controlată, produsul poate fi folosit prin intermediul sistemului QFM 
de la Diversey. 

Metoda generală de curăţenie: 

1. Aplicaţi soluţia pe suprafaţa de curăţat cu ajutorul unei lavete, a unui pad sau
cu un echipament de pulverizare de joasă presiune.

2. Curățați cu ajutorul unei lavete sau cu o perie.

3. Clătiţi cu apă curată şi lăsaţi să se usuce.

Curățarea pardoselilor 

Aplicarea cu mopul: 

1. Doza minimă recomandată este de 10ml/l* în apă fierbinte.

2. Aplicați soluția cu ajutorul unui mop.

3. Îndepărtaţi murdăria cu ajutorul mopului.

4. Clătiţi cu apă curată şi lăsaţi să se usuce.
Curăţarea cu ajutorul unei  mașini de spălat și aspirat cu racletă/aspirator de apă: 

1. Doza minimă recomandată este de 10ml/l* în apă caldă.

2. Aplicaţi soluţia cu ajutorul unei mașini de spălat și aspirat sau cu un
echipament de pulverizare de joasă presiune.

3. Îndepărtaţi reziduurile cu racleta sau prin aspirare.

4. Clătiţi cu apă şi îndepărtaţi din nou reziduurile cu racleta sau prin aspirare.

*Această doză se bazează pe condiții optime, recomandările pot diferi,
consultați reprezentantul Diversey Care pentru instrucțiuni. 
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Suma® Break Up D3.5 
Degresant puternic multifuncţional, compatibil cu aluminiul 

Date tehnice 

Aspect lichid limpede, galben 

pH [conc.] 12,8 

pH (soluţie 1%) 11,0 

Densitate relativă [20°C] 1,10 

Aceste cifre sunt valori tipice şi nu trebuie considerate drept specificaţii. 

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. A se păstra în recipientul original. A se evita temperaturile 
extreme. 

Compatibilitatea produsului 

Utilizat conform recomandărilor, Suma Break Up D3.5 este compatibil cu toate materialele curent întâlnite în bucătării, inclusiv 
cu suprafeţele din aluminiu. 
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