
Suma® Jade Pur-Eco L8
Tisztítás, fertőtlenítés és szárítás

A Suma® Jade Pur-Eco L8 egy folyékony fertőtlenítő tisztító koncentrátum
egyéni védőeszközök (EVE) kemotermikus kezeléséhez.
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Kiváló szennyeződés eltávolítás közepesen kemény és kemény víz esetén is

Az egyéni védőeszközök (EVE) pl. a teljesálarcok és a légzőkészülékek higiénikus tisztítása speciális tisztítási és
mosási eljárást igényel. A Suma® Jade Pur-Eco L8 egy gépi tisztítószer, amelyet kifejezetten közepesen kemény
és kemény víz esetén is kiváló szennyeződés-eltávolítására fejlesztettek ki. Alkáli és erőteljes vízkőképződést
szabályozó szerek keverékét tartalmazza. Az összetevők ezen egyedülálló kombinációja lágy fém felületeken,
például alumíniumon is használható.

Gazdaságosság és környezetvédelem

A Suma® Jade Pur-Eco L8 csak természetes növényi nyersanyag alapú tenzideket tartalmaz, és biológiailag
teljesen lebomlik (az OECD 301 szerint). A készítmény használata a vegyi anyagok használatának és
környezetbe jutásának minimalizálása érdekében alacsony dózisokban történik. Emellett a csomagolása is
újrahasznosítható.

A Suma® Jade Pur-Eco L8 megfelel a Nordic Swan környezetvédelmi program szigorú követelményeinek. A
JohnsonDiversey szaktudása, környezet iránti elkötelezettsége, az ISO 9001, az ISO 14001 tanúsítás, valamint az
AISE Charta aláírása a fenntartható takarításért szintén a minőséget és a hatékonyságot garantálja.

Használati utasítás és adagolás

A Suma® Jade Pur-Eco L8 a modern, automatikus Diversey adagolórendszerekkel (pl. a Diversey D3000
adagolórendszerrel) adagolható. Gépbe integrált adagolóeszközökkel is adagolhatja, ha rendelkezik ilyennel.
A tökéletes tisztítási eredmények biztosítása érdekében az adagolást a Diversey szervizszakemberének kell
beállítania a helyszínen a víz minőségére/keménységére, szennyezettségére és a gép teljesítményére vonatkozó
feltételeknek megfelelően. Az első használat előtt öblítse át vízzel az adagolószivattyúkat, vezetékeket és
tömlőket, hogy elkerülje az adagolórendszerben az inkompatibilis termékek összekeverése miatti esetleges
kikristályosodást.

Géptípusok mechanikai tisztításhoz

A Diversey termékeket permetező fúvókás öblítő gépekben (ezek pult alá szerelhető és felnyitható tetős
gépekre is emlékeztetnek), Dräger MFC 7000 és max. 50 f/p fordulatszámú dobos mosógépekben javasoljuk
használni. A Suma® Med Neutral terméket nem javasoljuk dobos mosógépekben való használatra.

Az automatikus mosási folyamat a következő elemek kombinációjából áll:

‒ Suma® Jade Pur-Eco L8, fő mosószer.
‒ Suma® Med Neutral, semlegesítő termék az utolsó öblítési ciklus során
‒ Automatikus mosógép előre beállított mosási programokkal
‒ Adagolórendszer a Suma® Jade Pur-Eco L8 és Suma® Med Neutral automatikus adagolásához
‒ Adagolási utasítás mindkét termékhez
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Fontos alkalmazási megjegyzés

Követni kell a légzésvédő álarcok és felszerelések tisztításához kapcsolódó érvényes Dräger használati utasítást.

Információk a biztonságos kezeléssel és tárolással kapcsolatban

‒ A veszélyre vonatkozó nyilatkozatok és biztonsági utasítások a vonatkozó biztonsági adatlapon találhatók.
‒ A termék cseréje előtt öblítse át vízzel az adagolórendszert a szívótömlőkkel együtt.
‒ Csak az eredeti, lezárt edényben tárolja.
‒ Védje a fagytól és hőtől.
‒ Csak kereskedelmi/professzionális használatra.

Rendszer-összetevők
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Suma® Med Neutral

A Suma® Med Neutral enyhe folyadék alkáli mosószer maradványok
semlegesítésére, pl. egyéni védőeszközök felületéről. A koncentrátum az
egyéni védőeszköz gépi tisztítására szolgál.
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Dräger MFC 7000

A Dräger MFC 7000 egy teljesen automatikus megoldás légzésvédő
eszközök és vegyi védőruhák használat utáni tisztítására. A használt
felszerelést egyetlen művelettel biztonságosan tisztítja, fertőtleníti
és szárítja a többfunkciós kabinban, védve az anyagot. Így az egyéni
védőeszközök (EVE) nagyon rövid időn belül újra használatra készek
lesznek.
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Wash 6DR

A Wash 6DR nagy nyomású palack nélküli búvárfelszerelés
tisztítására való. A bekötve maradó nagynyomású vezeték jóvoltából a
búvárfelszerelés a tisztítási eljárás alatt nyomás alatt maradhat, így a
készülékbe nem juthat nedvesség.
A tartókeretnek köszönhetően egyszerre akár 12 álarc is megtisztítható a
két szinten.

D
-2

29
55

-2
02

0

Wash 9

A Wash 9 tisztítóberendezéssel akár 9 db teljesálarc is megtisztítható
egyszerre gazdaságosan és egyszerűen. 3 mosóprogramból választhat.
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Suma® Jade Pur-Eco L8
Kinézet Tiszta, halványsárga folyadék
pH-érték (1%-os oldat, 20 °C) Kb. 11,00
Fajsúly (kg/l, 20 °C) Kb. 1,35

Rendelési információk

Termék Ország1 Csomagolás Cikkszám

SUMA® Jade Pur-Eco L8
koncentrátum

DE, AT, CH,
BE, NL,
DK, NO, SE, FI,
UK, IRL
FR, IT, ES, PT
PL, CZ, HU, BG, RO

10 l (1 x 10 l)
Euro kanna

37 06 149

1 További országok kérésre
A Suma® a Diversey bejegyzett védjegye.
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Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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