
Bac-conc D10 conc
Засіб Сума Бак-конк Д10 конк
Дезінфікуючий засіб
Опис
Засіб Suma Bac-conc D10 conc є висококонцентрованим дезинфікуючим засобом для 
дезінфекції та чистки будь-яких поверхонь.

Основні характеристики
Засіб Suma Bac D10 - це концентрований рідкий дезінфектант із миючим ефектом, що 
забезпечує дезінфекцію поверхні. Засіб може використовуватися на будь-яких поверхнях. 
Завдяки поєднанню четвертинних амонієвих сполук і секвестрантів, засіб ефективно 
бореться з широким спектром мікроорганізмів у воді будь-якої жорсткості. Присутні в засобі 
ПАР забезпечують миючий ефект.

Засіб Suma Bac-conc D10 conc дозується за допомогою системи Divermite або DQFM, що 
робить засіб високоефективним.

Переваги
• Знищує широкий спектр мікроорганізмів, забезпечує високий рівень гігієни.
• Ефективний в воді будь-якої жорсткості.
• Володіє миючим ефектом.

Рекомендації щодо застосування
1. Підібрати концентрацію в залежності від способу застосування засобу та режиму 

дезінфекції, використовуючи Інструкцію 02/12 по застосуванню засобу дезинфікуючого 
Suma Bac-conc D10 conc.

2.  Приготувати робочий розчин, вставивши пляшку в дозатор.
3.  Нанести робочий розчин на попередньо очищену поверхню методом протирання або 

занурення.
4.  Залишити на поверхні на час, вказаний в Інструкції 02/12 по застосуванню засобу.
5.  Обполоснути водою і залишити самостійно висихати.

Фізико-хімічні властивості 
Зовнішній вигляд
pH
pH (1% розчин) 
Відносна густина

напівпрозора рідина фіолетового кольору
 11
10.5
1.02

Значення є стандартними і не замінюють специфікацію.

Інформація про безпеку
Детальна інформація по зберіганню і утилізації даного продукту міститься в окремому 
паспорті безпеки продукту. Зберігати в заводській упаковці. Уникати перепадів 
температури. При роботі використовувати захисні рукавички та окуляри.

Сумісність
Відповідно до рекомендацій шодо застосування засіб Suma Bac-conc D10 conc сумісно з 
усіма типовими матеріалами, що використовуються на кухні.

Галузь застосування
Для застосування на об'єктах житлово-комунального господарства, підприємствах 
громадського харчування і харчової промисловості, харчових виробництвах, в торгівлі, 
ресторанах, столових, об'єктах соціального забезпечення, в готелях, офісах, освітніх 
установах (включаючи шкільні та дошкільні), ЛПУ, відповідно до рекомендацій виробника.
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