
Suma Calc 

Detartrant pentru întreţinerea periodică a echipamentelor de bucătărie 

Descrierea produsului 
Suma Calc D5 este un detergent detartrant lichid concentrat, destinat 
îndepărtării pietrei formate pe echipamente de bucătărie şi curăţării periodice a 
maşinilor de spălat vase. 
Proprietăţi de bază 
Suma Calc D5 este un detergent acid pentru îndepărtarea depunerilor de piatră 
de apă sau mixte de pe maşinile de spălat vase şi echipamentele şi ustensilele 
de bucătărie precum bain-marie, fierbătoare, aburitoare, dozatoare de cafea şi 
ceai, maşini de gheaţă etc. Combinaţia de acid anorganic şi surfactanţi neionici 
asigură curăţarea eficientă a oricărui tip de suprafaţă. 
Avantaje 
Îndepărtarea eficientă a depunerilor de piatră ajută la protejarea 

echipamentului şi la îmbunătăţirea igienei acestuia 
Cost excelent în utilizare datorită formulei concentrate 
Reface luciul metalic prin îndepărtarea stratului de oxid 

Instrucţiuni de utilizare 
Curăţare prin imersie: 
1. Utilizaţi Suma Calc D5 la o concentraţie de 50-200 ml/ pentru fiecare litru de
apă caldă (5-20%), în funcţie de grosimea şi vechimea stratului depunerii. 
2. Umpleţi echipamentul sau imersaţi în soluţie până la dizolvarea depunerii.
3. Frecaţi eventualele depozite rămase.
4. Clătiţi bine cu apă curată şi lăsaţi să se usuce.
Curăţare prin ştergere umedă: 
1. Aplicaţi soluţie 100-200 ml/L (10-20%) direct pe suprafaţa cu depuneri, prin
ştergere umedă. 
2. Lăsaţi să acţioneze 30 minute şi frecaţi cu o perie.
3. Clătiţi bine cu apă şi lăsaţi să se usuce.
Curăţarea maşinilor de spălat vase: 
1. Opriţi sistemul de dozare.
2. Umpleţi maşina cu apă proaspătă.
3. Adăugaţi o cantitate suficientă de Suma Calc D5 pentru a realiza o soluţie în
băile maşinii de 5-10% (50-100 ml/L). 
4. Porniţi maşina şi menţineţi în funcţiune 10-15 minute. În acest timp se pot trece
prin aceasta paharele de apă minerală pentru a îndepărta eventuala dungă de 
piatră de apă de pe acestea. 
5. Goliţi maşina şi verificaţi rezultatul operaţiei şi starea duzelor.
6. Clătiţi bine cu apă. Pentru rezultate optime umpleţi, porniţi câteva minute, apoi
goliţi din nou. 
7. Lăsaţi să se usuce cu panourile deschise.
8. Porniţi sistemul de dozare.
Suma Calc 
Date tehnice 
Aspect: lichid limpede, incolor 
pH (conc.): 1 
Densitate relativă (20oC): 1.29 

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. 
Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti. 
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 Calc D5 este compatibil cu majoritatea materialelor curent întâlnite 
în 
bucătării. Obiectele sau suprafeţele din cupru, alamă sau aluminiu necesită o atenţie specială (un timp de 
contact scurt). 
Aprobări 
Suma Calc D5 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. R58586, 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 Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului 
G11839 6 x 2 L Bidon din plastic 
G11954 2 x 5 L Bidon din plastic 
G11831 20 L Bidon din plastic 


