Suma® Rinse
Secante abrilhantador para lavagem mecânica de
louças
Benefícios
• Melhor resultado de secagem
O Suma® Rinse A5 contém uma mistura de tensoativos não iônicos que ajuda a espalhar
a água sobre os utensílios. O Suma® Rinse A5 promove uma secagem rápida e sem
vestígios de manchas de todas as superfícies limpas.
•

Realça o brilho das louças
Através da uniformização do enxágue, Suma® Rinse A5 realça o brilho das louças e
utensílios.

•

Utilização econômica
Sua formulação permite excelentes resultados de secagem mesmo em baixas dosagens
por ciclo de enxágue, garantindo excelente economia final.

•

Grau alimentício
O Suma® Rinse A5 possui como conservante o Benzoato de sódio, utilizado na
preservação de alimentos e bebidas.

Modo de usar
Suma® Rinse A5 deve ser utilizado apenas nos dosadores exclusivos da Diversey.
Recomenda-se uma solução de 0,05 - 0,08% (0,5 a 0,8 ml de Suma® Rinse A5 para cada 1
litro de água), injetado direto na água de enxágue final da máquina lavar louças, em
temperaturas de 70 a 90 °C. Não deve ser utilizado manualmente.
Utilização
Suma® Rinse A5 é um auxiliar de secagem para lavagem mecânica de louças neutro,
especialmente formulado para utilização em diversos modelos de máquinas de lavar louças.
O produto é uma mistura especial de tensoativos não-iônicos, que proporciona uma secagem
rápida sem vestígios de manchas nos utensílios higienizados.
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

A5

Suma® Rinse
Secante abrilhantador para lavagem mecânica de
louças
Informações técnicas
Características Físico-químicas
Aspecto
Cor
pH [Puro]
Densidade [25°C]

Líquido límpido
Azul
3,8 – 4,8
1,00 – 1,02 g/mL

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do
produto).

Composição
Álcoois Graxos Alcoxilados, Solubilizante, Conservante, Corante, Tamponante e Água.
Precauções de uso
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso
de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o
médico levando o rótulo do produto.
Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico
pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua
embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Embalagem
- Caixa de papelão contendo 2 (duas) bombonas de polietileno com 5L cada.
- Bombona de polietileno de 20 L.
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