
Suma Med Super LpH
Pesuaine sairaalavälineiden koneelliseen pesuun

Kuvaus tuotteesta
Suma Med Super LpH on heikosti emäksinen tiivistetty pesuneste, joka
soveltuu erityyppisiin sairaalavälineiden pesu- ja desinfektiolaitteisiin.

Ominaisuudet
Suma Med Super LpH -pesuneste ei sisällä lipeää. Tuotteen pH on 10.
Heikosti emäksisenä se soveltuu alumiinin ja muiden kevytmetallien
puhdistukseen kaikenkovuisissa vesissä. Tuote soveltuu myös
laboratoriovälineiden pesuun.
Suma Med Super LpH:n pesuteho on testattu hyvin tuloksin
Kansanterveystieteen laitoksella.

Edut
• Sisältää mietoja emäksiä ja kompleksointiaineita, jotka takaavat hyvän

pesutehon
• Soveltuu kaikenkovuisiin vesiin
• Matalan pH:n ansiosta ei syövytä alumiinia eikä muita kevytmetalleja
• Soveltuu käytettäväksi kaikissa pesu- ja desinfektiolaitteissa
• Estää kalkkisaostumien muodostumisen koneisiin

Käyttöohje
Suma Med Super LpH annostellaan pesu- ja desinfektiolaitteen automaattisen
annostelulaitteen avulla. Suositeltava annostus on 2 - 3 g/l veden kovuuden ja
laitteen käyttämän pesuveden määrän mukaan.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö kirkas neste
pH-arvo, 1-prosenttinen käyttöliuos 10,7
Suhteellinen tiheys (20 oC) 1,16

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää
spesifikaationa.

Koostumus:
Emäksiä < 5 %
Kompleksinmuodostajia 5 - 15 %
Fosfaattia 5 - 15 %

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät
käyttöturvallisuustiedotteesta. Ainoastaan ammattikäyttöön.

Säilytys alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Suma Med Super LpH sopii useimmille sairaaloissa tavattaville materiaaleille,
kun sitä käytetään ohjeen mukaisesti. Ei saa käyttää kaikkein alkaliherkimmille
materiaaleille, kuten eloksoidulle alumiinille.
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Hyväksynnät
Tuotteelle on myönnetty lääkintälaitedirektiivin (93/42/EEC) mukaisesti CE-merkki.

Ympäristötiedot
Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi
palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu
valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja.
Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn
Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

Pakkaustiedot
Tuotenumero Pakkauskoko
7516615 2 x 5 l


