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Sun Professional Tablets jest wysoce skoncentrowanym preparatem w 
postaci tabletek, przeznaczonym do maszynowego mycia naczyń. 
Produkt może być stosowany w zmywarkach profesjonalnych, jak i 
zmywarkach domowych.
Sun Professional Tablets to specjalna formuła, która zawiera między 
innymi: związki powierzchniowo czynne i enzymy, dzięki czemu produkt 
skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe. Ponadto, zawiera sekwe-
stranty, które zapobiegają powstawaniu osadu wapiennego w zmywar-
kach oraz związki wybielające na bazie tlenu, które wspomagają 
usuwanie zabrudzeń.
Tabletki Sun Professional Tablets są bezpieczne i łatwe w zastosowa-
niu dzięki temu, że każda tabletka została powleczona folią HYDROFILM, 
w pełni rozpuszczalną w wodzie.
Sun® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym 
przez �rmę Diversey na podstawie licencji.

• efektywny i wydajny
• skuteczne usuwanie zabrudzeń po kawie i herbacie oraz zabrudzeń 
  tłuszczowych
• w pełni rozpuszczalny w wodzie
• łatwe i szybkie zastosowanie
• odpowiedni do stosowania w wodzie o różnym stopniu twardości
• może być użyty w zmywarkach profesjonalnych i zmywarkach 
  domowych
Właściwości
Postać:    białe tabletki
Waga tabletki:   ok. 10 g
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego produktu i 
mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specy�kacji preparatu.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: wiaderko - 200 tabletek (3kg).
Nie usuwać folii (Hydro�lm) z tabletek. Odpowiednią ilość tabletek 
(zgodnie z tablą dozowania) umieścić w komorze dozującej zmywarki 
lub bezpośrednio w zbiorniku na wodę. Przed włożeniem naczyń i 
wyposażenia do zmywarki, usunąć z ich powierzchni resztki żywności. 
Upewnić się, że temperatura mycia nie została ustawiona poniżej 55oC.

UWAGA: Tabletek nie dotykać mokrymi rękoma. Do zmywarki nie 
wkładać naczyń wykonanych z: drewna, aluminium, kryształu, malowa-
nej ręcznie ceramiki oraz szkła malowanego (zdobionych złotem i 
srebrem). Zawsze należy stosować się do instrukcji podawanych przez 
producenta danej zmywarki.
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Tabela dozowania:

Atesty, pozwolenia, opinie
• preparat Sun Professional Tablets posiada atest PZH nr HŻ/05729/00 z 4 kwietnia 2000 roku

Sun ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, uzywanym przez �rmę Diversey na podstawie licencji.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do 
Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do utylizacji 
specjalistycznej �rmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

  

Sun 
Professional 

Tablets

Dozowanie początkowe
w zmywarkach profesjonalnych

uzależnione od wielkości urządzenia

Dodatkowe dozowanie
po 5 cyklach mycia Zmywarki domowe

Woda miękka i średnia
(0 - 14odH)

Woda twarda
(>14odH)

1x1x

2x6x3x

2x 4x

<20 L 20 - 40 L

Postępowanie z odpadami

Magazynować w pozycji pionoej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w 
suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5oC i w wysokich temperaturach. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Warunki przechowywania

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).
Okres trwałości

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Sun Professional Tablets, 
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z opdadami produktu i 
opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Środki ostrożności


