
Nowa linia Business Solutions - wprowadzenie

Opis

Sun
Professional
All in 1 Eco Firma Diversey stara się na bieżąco być zaangażowana w potrzeby 

swoich Klientów. Dlatego chcielibyśmy zaproponować Państwu nową 
linię produktów Business Solutions. Business Solutions to linia produk-
tów, które łączą w sobie profesjonalizm z dobrze znaną, zaufaną marką. 
Niepowtarzalna linia produktów daje doskonałe efekty czyszczenia, a Ty 
możesz skupić się na swojej działalności, obsłudze gości i opiece nad 
pacjentami.
Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających na utrzymanie 
czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów produk-
ty Cif i Domestos występują w postaci “ready to use” i koncentratu. 
Produkty z linii Business Solutions są dostosowane do bezpiecznego 
czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc przygotowania 
posiłków (produkty do kuchni nie zawierają perfum).

Europejski znak Ecolabel

Sun All in 1 Eco to ekologiczne, wysoce skoncentrowane, wielofunkcyj-
ne tabletki do zmywarek. Produkt może być stosowany w zmywarkach 
profesjonalnych, jak i w zmywarkach domowych. Produkt może być 
stosowany w zmywarkach profesjonalnych, jak i w zmywarkach domo-
wych. Wielofunkcyjne tabletki, dają doskonałe rezultaty mycia nawet w 
niskich temperaturach 50oC/55oC. Sun All in 1 Eco to produkt do mycia, 
płukania/nabłyszczania naczyń, z dodatkiem środka zmiękczającego 
wodę, zawierający minerały chroniące szkło przed korozją. Szybko i 
skutecznie usuwają uporczywe zabrudzenia z mytych powierzchni, w 
twardej jak i miękkiej wodzie. Produkt przyjazny środowisku naturalne-
mu. Nie zawiera fosforanów, ani perfum a folia HYDROFILM, którą 
zostały powleczone tabletki jest w pełni rozpuszczalna w wodzie oraz 
zapobiega bezpośredniemu kontaktowi preparatu ze skórą.

Znak EU Ecolabel jest europejskim symbolem ekologicznym Eco-label i 
może być przyznany przez Unię Europejską, a także Norwegię, Lichten-
stein i Islandię. Symbol pomaga w identy�kacji produktów, które mają 
minimalny wpływ na środowisko. Aby uzyskać wspólnotowe oznakowa-
nie ekologiczne, dany produkt musi spełnić wszystkie kryteria i zdać 
testy. Kryteria ekologiczne biorą pod uwagę wszystkie aspekty wyrobu, 
poczynając od jego produkcji i użytkowania, a na jego późniejszej 
eliminacji kończąc.



Sun Professional All in 1 Eco 

Cechy produktu
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• Efektywny i wydajny produkt wieloskładnikowy - wszystko w jednej tabletce, nie ma konieczności dokupowania 
  nabłyszczacza i soli zmiękczającej
• Tabletki nie zawierają perfum oraz fosforanów
• Posiadają Europejski znak Ecolabel
• Szybkie i całkowite rozpuszczanie się tabletki i folii w wodzie
• Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia białkowego oraz skrobii
• Skutecznie usuwają ślady po kawie i herbacie
• Łatwe dozowanie produktu
• Niskopieniące

Korzyści dla środowiska
• Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych
• Ograniczony wpływ na wodne ekosystemy, ze względu na łatwo biodegradowalne środki chemiczne
• Materiały wykorzystane do produkcji nadją się do recyklingu

Sposób użycia
Odpowiednia ilość tabletek powleczonych folia (każda tabletka została powleczona folią Hydro�lm w 100% rozpuszczalną 
w wodzie, której nie trzeba usuwać), nalezy umieścić w komorze dozującej zmywarki. By osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty 
mycia, w przypadku krótkich cykli mycia i programów do szkła, tabletkę można umieścić bezpośrednio w koszu na sztućce 
lub zbiorniku na wode. Przed włożeniem naczyń i wyposażenia do zmywarki, usunąć z ich powierzchni resztki zywności. 
Upewnić sie, że temperatura mycia została ustawiona na poziomie nie mniej niz 50ºC.
W przypadku stosowania wody bardzo twardej (>21ºdH), należy dodać dodatkową ilość soli zmiękczającej.

Dozowanie
Dozowanie początkowe dla zmywarek profesjonalnych / 

wielkość urządzenia

< 20 L 20-40 L

2 x 4 x
Woda miękka ºdH <10 

Dodatkowe dozowanie, 
po 5 cyklach mycia

Zmywarki o długim 
cyklu mycia

1 x 1 x

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

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, 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.

Właściwości
Postać:      białe tabletki
pH (1% roztwór):     11,0
Waga tabletki:     20 g

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


