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Suma Extend
Erőteljes, alumíniumbarát zsíroldószer

Termékleírás
A Suma Extend D3 egy használatra kész folyékony zsíroldószer, mely 
alkalmas a zsíros, szenes, olajos szennyeződések hatékony eltávolítására a 
konyhai berendezésekről. Alkalmazási területek pl. a tűzhelyek, grillsütők, 
elszívók, billenőserpenyők, vagy a mosogatógépek belső felületei.

Legfontosabb tulajdonságok
A Suma Extend D3 egy lúgos kémhatású, folyékony, zsíroldó hatású 
tisztítószer, mely a konyhában erősen szennyezett felületek hatékony 
tisztítására használható (pl. elszívók, sütőlapok, billenőserpenyők). 
Alkalmazható sütők, főzőberendezések, szűrők, elszívok tisztítására. 
Eredményesen távolítja el a zsír, nikotin, kátrány, olaj eredetű szen-
nyeződéseket. A termék nemionos,- alkáli-, és szekvesztráns összetevőket és 
oldószert is tartalmaz, melyek keveréke tökéletesen eltávolítja a zsíros- és 
rászáradt ételmaradékokat. Felületaktív komponensei vízben oldhatók és 
lebomlók. A termék formulájának köszönhetően biztonságosan használható 
alumínium felületerken is.

Előnyök
Gyorsan ható, hatékony zsíreltávolítás
Erős hatékonyságának köszönhetően a spray flakonból fújva függőleges 
felületeken is megtapad
Összetételének köszönhetően nem maró hatású, így alumínuim felületeken is 
biztonságosan alkalmazható.

Használati útmutató
A Suma Extend D3 töményen, hígítás nélkül alkalmazandó a szórófejes 
flakonból porlasztva.

Általános zsíroldás sütőlapokon és tűzhelyeken:
1. A tisztítandó felület ne legyen 70 °C-nál melegebb
2. Vigye fel a terméket a felületre a szórófej segítségével
3. A szennyeződés mértékének függvényében hagyja hatni 5-10percig, 

nagyon erős szennyezettség esetén 20-30 percig
4. A hatóidő letelte után távolítsa el a fellazított szennyeződéseket dörzsi 

szivacs segítségével
5. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni

Fedelek, elszívók és szűrők tisztítása:

1. Távolítsa el a tisztítandó felületről az ételmaradékokat, és takarja le az 
élelmiszerrel érintkező felületeket

2. Vigye fel a terméket a felületre a szórófej segítségével
3. A szennyeződés mértékének függvényében hagyja hatni 5-10percig, 

nagyon erős szennyezettség esetén 20-30 percig
4. A hatóidő letelte után távolítsa el a fellazított szennyeződéseket dörzsi
 szivacs segítségével, figyeljen rá, hogy a leeresztőcsövek,  lefolyók ne 

tömődjenek el
5. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni
6. A szövet- vagy filcbetétes szűröket ne próbálja lemosni!
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Forraló-tárolók, és billenőserpenyők tisztítása:
1. Kapcsolja le a berendezést a gáz/ elektromos ellátásról
2. Eressze le a berendezést és távolítson el belőle minden tartalmat
3. Fújja a szert közvetlenül a felületre
4. A szennyeződés mértékének függvényében hagyja hatni 5-10percig, 

nagyon erős szennyezettség esetén 20-30 percig
5. A hatóidő letelte után távolítsa el a fellazított szennyeződéseket dörzsi szivacs 

segítségével
6. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni

Felületek lemosásához használja hígítva: 1 vödör (kb. 8 liter) vízhez 60 ml, hárombólintásnyi az adagolófejjel.
A szer maradéktalan eltávolítása érdekében szükséges a felület utánöblítése.
A Suma Extend D3 nem maró, nem hagy nyomot a megtisztított felületen. Kifejezetten alumíniumbarát.

Technikai adatok
Megjelenés tiszta, sárga folyadék
pH (töményen) 12.5
Relatív sűrűség (20 °C) 1,02

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolási információ
Részletes leírást a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a különálló Biztonsági Adatlapon olvashat,
Tárolja az eredeti, bontatlan csomagolásban, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket. Eredeti, bon-
tatlan csomagolásban fagymentes helyen 2 évig eltartható.

Biztonságtechnikai előírások
Tartós és rendszeres használata esetén a kéz kiszáradhat, ezért a kéz ápolása, ill. gumikesztyű használata 
javasolt.

Termékkompatibilitás

A használati útmutatóban foglaltak betartása mellett a Suma Extend D3 minden a konyhában 
általában előforduló felületen biztonságosan használható.


