
 
 
Suma DifyTM 

Kézi adagolású gépi mosogató-, öblítőszer tasakban 
 
 
Leírás 
 
A páratlan DIFYTM vízben oldódó tasakos mosogató- és öblítőszer és a   
J-WatcherTM adagolás figyelő rendszer biztosítja a megfelelő adagolást 
külön adagolóberendezés felszerelése nélkül. 
 
A DIFYTM ugyanolyan hatékonysággal bír mint a több komponensű 
professzionális mosogató rendszerek. 1 tasak elegendő többszöri 
mosogatáshoz (1 doboz kb. 600 mosogatásra elegendő). A J-WatcherTM 
jelzi ha újabb tasakra van szükség a mosogatáshoz. 
 
Tulajdonságok 
 
A DIFYTM egyedülálló kombinációja az “Induló Adag”, a “Mosogatószer”, 
az “Öblítőszer”, a “Vízkőlerakódás-gátló”, a “Fehérítő” és a “Könnyűfém-
biztos” komponenseknek. A 6 az 1-ben formula azonnali hatékony 
mosogatást biztosít.  
 
Előnyei 
 
HATÉKONY  azonnali kiváló eredmények 
 
GAZDASÁGOS 1 csomag 600 mosogatásra elegendő 

külön öblítés nem szükséges 
a J-WatcherTM megakadályozza a szer 

túladagolását 
 
MEGBíZHATÓ  bármilyen környezetben alkalmazható, 

aluminium biztos 
 
KÉNYELMES  a tasakot egyszerűen a mosogatógépbe kell 
helyezni 
   a megoldás helyet takarít meg a konyhában 
 
INTELLIGENS  tisztaság és higiénia, adagolóberendezés nélkül 
 
BIZTONSÁGOS nincs közvetlen érintkezés a vegyszerekkel, a tasak 
   csak 40 oC-os vízben oldódik fel 
 
Használati utasítás 
 
1. Helyezze a J-WatcherTM-t a mosogató vízbe és hagyja lebegni. 
2. Helyezzen egy tasakot a mosogató vízbe; ne bontsa fel;  

a J-WatcherTM lámpája pirosról zöldre vált. 
3. Kezdje meg a mosogatási ciklusokat. 
4. Ha a J-WatcherTM lámpája zölden villog, folytathatja a további 

mosogatási ciklusokat. 
5. Ha a J-WatcherTM lámpája pirosan villog, tegyen a vízbe egy új 

tasakot. 
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A J-WatcherTM energiatakarékos, mivel a vízből kivéve pihenő módra 
vált (azaz nem világít), így az elem mind a 600 mosogatásig kitart. 
 
Cserélje a J-WatcherTM-t minden új karton felbontásakor.  
Minden kartonban található egy ingyenes J-WatcherTM. 
 
 
Adagolás 
 

oDH Kezdeti adagolás További adagolás 
 A gép tartályának mérete  
 <28L 28L-45L  

<10 1 tasak 1 tasak 1 tasak 
10-18 1 tasak 2 tasak 1 tasak 
>18 2 tasak 3 tasak 2 tasak 

 
A DIFYTM  csak kis professzionális, egytankos, többszöri mosogatási 
ciklust végző mosogatógépekhez alkalmas! 
 
Terméktulajdonságok 
 
Megjelenés   fehér por és tabletta átlátszó tasakban 
pH-érték (1%-os oldat) 12,5 
Tasak tömege   73g 
 
Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők 
specifikációnak. 
 
 
Kezelés és tárolás 
 
Az eredeti csomagolásban, zárt dobozban tárolja 
Ne bontsa fel a tasakokat.  
Védje a szélsőséges hőmérséklettől. 
 
A termékkel kapcsolatos további információ található külön,  
a Biztonsági Adatlapon. 
Kizárólag intézményi felhasználásra! 
 
Termék kompatibilitás 
 
A használati utasítás betartása mellett a DIFYTM alkalmas a legtöbb 
anyag tisztítására ami egy konyhában előfordulhat, így az alumíniumra 
és az egyéb könnyű fémekre is. 
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