
L6 
Suma Nova 

Detergent lichid pentru spălarea automată a vaselor în apă dură 

Descrierea produsului 
Suma Nova L6 este un detergent lichid concentrat, nespumant, pentru spălarea 
automată a vaselor şi paharelor, special formulat pentru a asigura eliminarea 
excelentă a murdăriei în condiţii de apă foarte dură. 
Proprietăţi de bază 
Suma Nova L6 este un detergent lichid alcalin pentru spălări grele, recomandat 
pentru o gamă largă de maşini de spălat vase. Acesta conţine un amestec de 
ingrediente alcaline şi agenţi de control a depunerilor de piatră, care va asigura 
o îndepărtare excelentă a murdăriei. Nivelul ridicat de agenţi puternici de control
va preveni, de asemenea, depunerile de piatră în condiţii de apă foarte dură. 
Avantaje 
• Degresează şi curăţă depunerile de grăsime şi resturile alimentare uscate
• Formula concentrată asigură consumuri reduse şi economie în uz
• Previne depunerile de piatră în maşinile de spălat vase, chiar şi în condiţii de
apă dură 
Instrucţiuni de utilizare 
Suma Nova L6 se aplică prin intermediul echipamentelor automate de dozare 
de la Diversey. Produsul poate fi folosit şi prin intermediul pompelor de dozare 
integrate, acolo unde acestea există. Pentru a asigura rezultate perfecte de 
curăţare în condiţii de apă dură, dozaţi la o concentraţie de 1.5 - 4 ml/L, în 
funcţie de condiţiile locale. 
La o concentraţie de 2 ml/L, acest lucru va împiedica depunerile în apa care 
conţine până la 205 ppm CaCO3. 
La prima utilizare, clătiţi corespunzător pompa şi tuburile de transport ale 
sistemului de dozare pentru a evita posibila cristalizare în aceste tuburi, cauzată 
de amestecarea produselor. 
Date tehnice 
• Aspect: lichid galben transparent
• pH (soluţie 1%): 12.2
• Densitate relativă: 1.27
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. 
Suma Nova 
Compatibilitatea produsului 
În condiţiile recomandate de utilizare, Suma Nova L6 este adecvat pentru utilizarea pe majoritatea 
materialelor 



curent întâlnite în bucătărie. A nu se utiliza pe articole sensibile la alcalii, precum cupru, alamă, aluminiu 
sau 
cauciuc. 
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. DL10291, 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 1907/2006/CE (REACH). Utilizat 
conform destinaţiei, acest produs nu va cauza efecte nedorite asupra mediului înconjurător. 
Ambalare 
Codul articolului 
G11961 
Dimensiunea ambalajului 
2 x 5 L 
Tipul ambalajului 
Bidon din plastic 


