Suma Dify
Detergente secante em pastilhas para lavagem mecânica
de louças
Eficiente limpeza e secagem sem a necessidade de instalação de equipamentos dosadores
Suma Dify é um produto destinado a máquinas de pequeno porte. O produto é um
sachet hidrossolúvel, contendo um pó para carga inicial e duas pastilhas para manter
a concentração do produto para até 15 ciclos de lavagem.
Suma Dify remove gorduras, amidos e resíduos de proteína, promovendo uma
lavagem e secagem muito eficiente de utensílios, louças e copos minimizando as
incrustações provenientes da dureza de água.
Econômico no uso
Até 600 lavagens por caixa. O Sistema J-Watcher™ possibilita o controle de lavagem.
Eficaz
Resultados excelentes desde a primeira lavagem.
Seguro
Pode ser utilizado em metais.
Conveniente
O sachet só precisa ser colocado sobre o cesto da máquina.
Seguro
O manipulador não tem contato com o produto. O Sachet se dissolve sobre o cesto
de lavagem.
Dosagem manual
Suma Dify não necessita de instalação de dosador,
periódicas.
O Sistema J-Watcher™ avisa quando dosar.

manutenções e aferições

Embalagem Compacta
Por se apresentar de forma compacta, Suma Dify pode ser armazenado facilmente na
cozinha, ocupando menos espaço.

Informações técnicas
Características físico-químicas
Aspecto
pó branco sólido, em sachet
Cor
Branco
pH (solução 1 %)
11,9

Composição
Metassilicato de Sódio, Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado, Coadjuvantes,
Dispersantes, Antiespumante, Álcool Polietoxilado Modificado.

Utilização
Suma Dify é um produto em sachet solúvel, contendo duas pastilhas, indicado para
lavagem e secagem de louças e copos em máquinas estacionárias de pequeno porte.
Utilizar apenas em máquinas com volume máximo de 66 litros.
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Modo de usar
1. Coloque o sensor J-Watcher™ no tanque de lavagem, abaixo do cesto aparador de resíduos (o sensor deverá permanecer sobre a
superfície da água com o led para cima). Dependendo do modelo da máquina, pode haver a necessidade de prender o sensor, para que o
mesmo fique sempre visível abaixo do cesto aparador de resíduos.
2. Após 90 segundos a luz vermelha deverá piscar.
3. Coloque (sem abrir) o sachet de Suma Dify diretamente sobre o cesto aparador de resíduos da máquina.
4. Inicie o ciclo de lavagem
5. De um a três ciclos (em média) a luz verde (led) deverá piscar.
6. Continue com os ciclos até que a luz vermelha (led) pisque novamente.
7. Efetue a recarga conforme recomendado.
A quantidade inicial do sachet dosado irá variar conforme dureza de água e o volume do tanque.

Embalagem
Caixa com 40 Sachets de 0.075 Kg

Precauções de uso
Perigo: CAUSA QUEIMADURAS - CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (METASSILICATO DE SÓDIO)
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impedir o
contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental,
botas e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em
abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em
todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem
original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou
0800-7713733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfície aquecida.

Cuidados de conservação
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco.
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA
INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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