
 
 
Suma Dis D4  
Tisztító hatású fertőtlenítőszer 
 
 
A Suma Dis D4 nagy töménységű, folyékony, tisztító hatású 
színtelen fertőtlenítőszer. Az élelmiszeripar, vendéglátóipar 
minden területén használható kombinált kézi 
mosogatószerként és berendezések felületek tisztító 
fertőtlenítésére. 
 
Mikrobiológiai spektrum: Baktericid, fungicid hatású. 
Összetevők: Hatóanyaga: 40g/kg didecil-dimetil-
ammónium-klorid 
 
Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: 

Szerkoncentráció Hatásidő Hőmérséklet Hatás 

Kombinált kézi mosogatás 

0,75% 10 perc 45
o
C baktericid, 

yeasticid 

1,5% 10 perc 45
o
C baktericid 

fungicid 

2,0% 5 perc 45°C baktericid 

fungicid 

Felületek tisztító fertőtlenítése 

1,0% 5 perc környezeti baktericid 

1,0% 15 perc környezeti baktericid, 

fungicid 

 
Alkalmazási terület 
Alkalmazható kombinált kézi mosogatáshoz, illetve 
élelmiszerrel érintkező felületek, berendezések és eszközök 
tisztító-, fertőtlenítésére. 
A konyhai higiéniai termékcsalád 6x2L-es kiszerelési egységei 
adagolóval (bólintókupak) ellátott termékek. 
Egységnyi adag: 20ml. 
 
Az élelmiszerrel érintkező felületekről, a behatási idő letelte 
után, a szermaradékot el kell távolítani 
 
A vízkeménység nem befolyásolja a fertőtlenítőszer hatását. 
A Suma Dis D4 kifejezetten alumíniumbarát. 
 
Figyelmeztetések az R- és S-mondatokon kívül 
A termék előzetes tisztítás után használható. A hatásidő 
letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről – a 
padozat kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel el kell 
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távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek 
esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! 
 
Biztonságtechnikai előírások 
Használat után öblítse le a kezét és törölje szárazra. Tartós 
használat esetén védőkesztyű használata javasolt. 
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére 
rendelkezésre áll. 
 
Elsősegélynyújtás 

• Belélegzés után: eszméletvesztés esetén a fektetés és 
szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. A 
sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb 
esetben forduljunk orvoshoz. 

• Ha a bőrre jut: azonnal mossuk le vízzel és szappannal 
és jól öblítsük le. Orvoshoz kell fordulni. 

• Ha szembe kerül: a szemet folyó víz alatt néhány 
percen át öblítsük ki, miközben a szemhéjat nyitva 
tartjuk. Kérjünk orvosi tanácsot.  

Lenyelés után: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss 
levegőről. Azonnal hívjunk orvost. 
 

Környezetvédelemi óvintézkedések/Hulladékkezelés 
Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető 
bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Előírás szerint 
használva nem okoz jelentős környezeti hatást. Az üres 
csomagolóanyag habzásmentességig történő öblítés után 
kommunális hulladékként kezelhető - KTVF-39861-1/2007. 
 
Tárolás, eltarthatóság 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, napsütéstől védve száraz, 
hűvös és jól szellőző helyen. Élelmiszerektől, italoktól, egyéb 
vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Savaktól elkülönítve 
tárolandó! Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
 
Kiszerelési egység 
6 x 2 kg 
20 kg 
 
Engedélyszám 
OTH: JÜ-9040-3/2012. 
4907/2010 OÉTI 
 
 
 
Gyártó:  
Enschede, Hollandia, Rembrandtlaan 414,  
7545 ZW Enschede, Tel.:  +31(0)534887766 
 

Forgalmazó: 
Diversey Kft. 
2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. 
Tel. 06-23/509-100, Fax: 06-23/509-101 
www.diversey.com 


