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Desinfectietablet

Omschrijving
Suma Tab D4 is een tablet voor het desinfecteren van alle oppervlakken, inclusief
voedselcontactplaatsen. In Nederland staat het product geregistreerd als
desinfectiemiddel onder nummer 7321N.

Eigenschappen
Werkt snel en effectief tegen een breed scala aan micro-organismen. Tablet bestaat
uit een gestabiliseerde chloorverbinding (natriumdichloorisocyanuraat) welke snel en
volledig oplosbaar is in water. Eén tablet opgelost in 10 liter water levert 150 ppm
actief chloor. Is werkzaam bij alle waterhardheden. Is ook in oplossing stabiel. Door de
gereguleerde afgifte van actief chloor is de desinfectieoplossing gedurende enkele
uren bruikbaar.

Voordelen
•   Effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen, en draagt daardoor bij

aan de hygiënische veiligheid.
•   Effectief bij lage temperaturen en korte contacttijden (5 min).
•   Veilig voor alle oppervlakken, inclusief aluminium.
•   Is door de Commissie Toelating Bestrijdingsmidelen toegelaten om als

gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel gebruikt te worden in combinatie
met de allesreiniger Suma Total D2.4.

Gebruiksaanwijzing
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen en vervolgens
afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde
oppervlakken en materialen kunnen in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma Total
D2.4 conc in één gang worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof
gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Voor
toepassingsgebieden en doseringen zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Algemeen desinfecteren:
1.  Bereid een oplossing volgens voorschrift op de verpakking.
2.  Breng op oppervlakken aan met een doek of borstel.
3.  Laat gedurende 5 minuten inwerken.
4.  Spoel voedselcontactplaatsen grondig na met schoon water.
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Witte tablet
pH (1% oplossing): 8
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Microbiologische gegevens
***PLEASE TRANSLATE***
Suma Tab D4 tab passed EN 1276 at a dilution of 1 tablet/10L (150 ppm av Chlorine) in hard water (300ppm as CaCO3) and in clean
conditions (0,03% bovine albumin), 5 minutes contact time.
Suma Tab D4 tab passed EN 14476: 2013+A1:2015 Adenovirus at a dilution of 1 tablet/10L in clean conditions following 5 minutes
contact time.
Suma Tab D4 tab passed EN 14476: 2013+A1:2015 Murine Norovirus and Polio virus at a dilution of 1 tablet/3L in clean conditions
following 5 minutes contact time.

Registratie
Dit product is in Nederland door het Ctgb officieel als desinfectiemiddel geregistreerd onder wettelijk toelatingsnummer 7321N. Gebruik
biociden veilig. Het is ook toegelaten als gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma Total
D2.4 conc.
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