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HOTEL

Sun
Professional 
Vloeibaar

Vloeibaar vaatwasmiddel 
Hét productaanbod voor de professional
Business Solutions is een nieuw concept, met producten die speciaal gericht 
zijn op de specifieke schoonmaakbehoeftes van professionele ondernemingen.
Deze producten maken niet alleen in één keer schoon; ze geven u ook de 
zekerheid van een onberispelijke hygiëne, zodat u zich helemaal kan richten 
op uw dagelijkse business, uw gasten bedienen of voor uw patiënten zorgen.
• Specifiek gericht op uw business
• Betere schoonmaakresultaten
• Gebruiksgemak
• Bekende betrouwbare merken
• Eenvoudige productkeuze

Productomschrijving
Sun Professional Vloeibaar is een sterk alkalisch machinaal 
vaatwasmiddel dat speciaal geformuleerd is voor een uitstekende 
vuilverwijdering in alle waterhardheden.

Belangrijke eigenschappen
Sun Professional Vloeibaar is een sterk alkalisch, chloorhoudend 
vloeibaar detergent dat geschikt is voor gebruik in professionele 
vaatwasmachines met een korte wascyclus. Het product bevat alkalische 
componenten en een choorbleekmiddel voor een doeltreffende 
verwijdering van de hardnekkigste vlekken zoals vetvervuilingen, 
ingedroogd voedsel en thee- of koffievlekken.  Een evenwichtig mengsel 
van kalkwerende bestanddelen en sekwestreermiddelen maken het 
product geschikt voor gebruik in alle waterhardheden.
Sun Professional Vloeibaar is goedgekeurd door het Unilever Safety and 
Environmental Assurance Centre (SEAC) als veilig voor gebruik indien 
toegepast overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.

Voordelen
• Intensieve en efficiënte reiniging voor een snelle verwijdering van 

vetten, zetmeel en eiwitten
• Economisch in gebruik dankzij de hoog geconcentreerde formulering
• Doeltreffende verwijdering van de hardnekkigste vlekken zoals 

tanninevlekken (koffie, thee)
• Uitgekozen ingrediënten voorkomen de opbouw van kalkaanslag in de 

vaatwasmachine in alle waterhardheden
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Technische gegevens

Uitzicht Heldere gele vloeistof Relatieve Dichtheid (20°C) 1.24 g/cm³ 

pH waarde onverdund 12.0

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en mogen niet opgevat worden als specificatie.

Beschikbare verpakkingen Verpakking Artikelcode 

Sun Professional Vloeibaar 1 x 10 L 7508534

Veilige hantering en opslag

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data 
Sheet). Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Product toepasbaarheid

Sun Professional Vloeibaar kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare 
materialen in de keuken. Het product mag echter niet gebruikt worden op alkaligevoelige oppervlakken, zoals koper, 
aluminium en rubber.  

Goedkeuringen

De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de EG Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Sun Professional Vloeibaar
Gebruiksaanwijzing
Sun Professional Vloeibaar wordt automatisch gedoseerd door middel van de Diversey Care doseerapparatuur. 
Dosering : Om uitstekende reinigingsresultaten te bekomen, doseren in een concentratie van 1.5 - 4 ml/liter water, afhankelijk 
van de vervuilingsgraad en de waterhardheid.
Teneinde elk risico op kristallisatie ten gevolge  van productvermenging in de slangen te vermijden, de slangen van de 
doseerapparatuur goed spoelen vooraleer deze te gebruiken.


