
Sun Professional 
Nestemäinen 
koneastianpesuaine

Erinomainen pesutulos kaikenkovuisissa 
vesissä

Kuvaus tuotteesta
Sun Professional Nestemäinen koneastianpesuaine on tiivistetty ja 
tehokas pesuaine, joka soveltuu kaikkiin vesiolosuhteisiiin.

Ominaisuudet
Sun Professional on vahvasti emäksinen pesuaine, joka soveltuu  
1-tankkisiin ja tunnelipesukoneisiin. Tuote sisältää voimakasta 
emästä ja suuren määrän kompleksinmuodostajia, jotka varmistavat 
erinomaisen lianirrotuskyvyn ja estävät kalkkisaostumien kertymistä 
kaiken kovuisissa vesissä.

Edut
•  Irrottaa rasvan ja kiinni kuivuneen lian
•  Tiivistetty  neste on taloudellinen käytössä
•  Estää kalkkisaostumien syntymisen astianpesukoneeseen myös 

kovassa vedessä

Käyttöohje
Sun Professional  Nestemäinen koneastianpesuaine annostellaan 
käyttämällä Diverseyn automaattista annostelulaitetta.  Säädä 
annostelu 0,4-2 ml / l paikallisten olosuhteiden mukaan. 
Ensimmäistä kertaa käytettäessä suosittelemme 
annostelujärjestelmän pumpun  ja tuoteletkun huuhtelua, jotta 
estetään tuotteiden sekoittumisesta aiheutuva kiteytyminen.

Pro Formula 
Unilever ja Diversey ovat yhdessä luoneet Pro Formula -tuotteet,  
täydellisen valikoiman ammattilaisille suunniteltuja puhdistusaineita 
yhdistettynä luotettaviin Unilever-merkkituotteisiin. Valikoima on 
kehitetty erityisesti HORECA-alan ammattilaisille. Ammattimaisten 
tuotteiden lisäksi Pro Formula tarjoa puhdistus- ja HACCP -oppaita, 
jotka auttavat sinua täyttämään hygieniavaatimukset. Hyvä 
puhtaustulos kerralla, joka kerta – ja voit keskittyä omaan toimintaasi, 
palvelemaan asiakkaitasi. 
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www.proformula.com

Kättöturvallisuus ja varastointi

Tuote annostellaan annostelulaitteen avulla. 
Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen
Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö suositeltavaa.  Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät 
tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vain ammattikäyttöön. 
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. 
Pese mahdollisimman täysiä koneellisia. 
Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua.  
Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa. 
Kierrätä tyhjä pakkaus.

Yhteensopivuus
Sun Professional Nestemäinen koneastianpesuaine soveltuu useimmille ammattikeittiöissä tavattaville materiaaleille, 
kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Ei saa käyttää emäsherkille esineille ja pinnoille, jotka sisältävät esim. kuparia, 
messinkiä, alumiinia tai kumia.

Ympäristötiedot
Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn 
ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön.

Sun Professional Nestemäinen koneastianpesuaine  

Tuote Format Article Code

Sun Professional Nestemäinen 
koneastianpesuaine 1 x 10 l 100962100

Ulkonäkö pH-arvo Tuoksu

kirkas, keltainen neste 12 Hajusteeton  
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