
Suma producten 

Diversey professionele schoonmaakproducten

Suma producten om te voeldoen aan de HACCP richtlijnen

Suma ®  Total D2.4 en Suma ®  Tab D4

Reiniging en desinfectie in één stap.

Een uiterst krachtige combinatie van reiniging en desinfectie.

Deze combinatie zorgt voor een perfect reinigings resultaat en effectieve desinfectie van uw keuken in één stap.

Toepassing:

Suma® Total D2.4 is een superieure laagschuimende allesreiniger met een sterk ontvettende werking.

Veilig voor het reinigen van de gehele keuken.

Suma® Tab D4 is een chloortablet voor het desinfecteren van alle oppervlakken inclusief voedselcontactplaatsen.

Voordelen zijn zeer geschikt om samen te gebruiken voor optimale reiniging en desinfectie. 

Periodiek onderhoud nagenoeg overbodig.

Slechts een lage dosering nodig voor een optimaal resultaat.

Snel en effectief door de gecombineerde werking.

Nummer Omschrijving

977005 Suma® Total D2.4 fles van 1 liter

Verpakking = 12 x 1 liter

977005A Suma® Total D2.4 Conc. 1,5 liter

Doos van 4 x 1,5 liter concetraat navulzakken

Voor gebruik in de Divermite Dispenser

Uiterst zuinig in gebruik.

977008 Suma® Tab D4 pot van 300 stuks

Verpakking  = 4 x 300 stuks

Suma ® Extend D3

Een aluminium-veilig ontvettingsmiddel voor zware vervuiling.

Gebruiksklaar vloeibaar voor het verwijderen van vet, ingebrand vuil en vetten van keukenapparatuur zoals

ovens, grills, afzuigkappen en braadpannen.

Suma® Extend D3 is een mild alkalische koudontvetter welke geschikt is voor het handmatig reinigen van alle 

zwaar vervuilde oppervlakken in de keuken. De uitgekiende formule maakt het geschikt voor het verwijderen van

alle soorten vet en ingedroogde voedselresten. Door de speciale samenstelling kan effectief ontvet worden zonder

sterke alkalitiet of gevaarlijk oplosmiddelen. Het kan worden toegepast op de meeste oppervlakken inclusief

kunststof en zachte metalen zoals aluminium.

Voordelen:

Zeer goed reinigend en vuiloplossend vermogen ook bij lage temperaturen.

Werkt snel en zeer effectief op vettige oppervlakken

Extra effectief door speciale spray units en lange werking op verticale oppervlakken

Niet bijtende formulering en veilig voor het gebruik op aluminium

Wordt onverdund gebruikt

Alleen gebruiken op koude oppervlakken!!!

Nummer Omschrijving

977006 Suma® Extend D3 fles van 2 liter

Verpakking = 6 x 2 liter
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Suma ® Calc D5

Een geconcentreerd middel op zuurbasis voor het verwijderen van kalkaanslag va keukenapparatuur en keuken-

uitrusting, voor het ontkalken van afwasmachines.

Belangrijke eigenschappen:

Suma Calc D5 is een zuurhoudend reinigingsmiddel voor het verwijderen van kalkafzetting van keukenapparatuur

en - hulpmiddelen, inclusief vaatwasmachines, bain-marieis, boilers, steamers, thee- en koffiemachines etc.

De combinatie van een organisch zuur en niet-inionogene actieve stoffen zorgt voor het effectief ontkalken van

allerlei oppervlakken.

Voordelen:

Effectief verwijderen van kalkaanslag, helpt apparatuur te beschermen, en 

verhoogt de hygiënische zekerheid.

Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in gebruik

Laat doffe oppervlakken blinken door verwijderen van de oxide film.

Nummer Omschrijving

977009 Suma® Calc D5 fles van 2 liter

Verpakking = 6 x 2 liter

Suma ®  Grill D9

Een krachtige ontvetter voor het periodiek verwijderen van hardnekkige vervuiling

in (groot)keukens.

Belangrijke eigenschappen:

Suma Grill D9 is een alkalische reiniger geschikt voor periodieke verwijdering van zware vervuiling in ovens,

grills en salamanders. Dit mengsel van alkaliteit, wasactieve en verwekende stoffen verwijdert zelfs sterk

ingebrand vuil. Verdund met water is het product ook geschikt voor het reinigen van friteuses,

Voordelen:

Krachtige alkalische werking verwijdert zelfs zwaar ingebrand vuil

Ideaal voor toepassingen op ovens, grills en salamanders, en in 

onverdunde vorm voor het reinigen van friteuseapparatuur.

Schuimreiniger met verlengd spuitstuk verbetert het bereik en beperkt 

dampvorming.

Oppervlaktetemperatuur lager dan 70°C (40°C is optimaal)

5-30 minuten laten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling.

Los vuil verwijderen en vervolgens spoelen met schoon warm water en

aan de lucht laten drogen.

Niet gebruiken op materialen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen.

Nummer Omschrijving

977012 Suma® Grill D9 fles van 2 liter

Verpakking = 6 x 2 liter

Incl. Foam Trigger

Suma ®  Inox D7.1

Een gebruiksklare onderhoudsmiddel voor roestvast stalen oppervlakken die niet met voedsel in aanraking komen.

Belangrijke eigenschappen:

Suma Inox D7.1 bevat een speciaal mengsel van oliën die roestvast stalen

oppervlakken zoals koelkast- en diepvriesdeuren, ijsmachines, transportwagens

en vaatwasmachines een langdurige glans en bescherming geven.

Voordelen:

Verwijdert vlekken van oppervlakken en geeft het roestvast stalen oppervlak

een egale glans.

Vormt een vuilafstotende laag zodat het glanzende uiterlijk langer behouden blijft.

Voorkomt dat vingerafdrukken en waterkringen indrogen op het oppervlak.

Gebruiksaanwijzing:

Is een gebruiksklaar product dat middels een zachte droge doek op het te 

behandelen oppervlak wordt aangebracht. Zorg voor een gelijkmatige verdeling

op het oppervlak en haal overtollig product weg. Wrijf het oppervlak na met een

zachte droge doek om een diepe glans te krijgen.

Nummer Omschrijving

977014A Suma® Inox D7.1 trigger fles van 0,75 liter

Verpakking = 6 x 0,75 liter

Incl. Trigger



Suma ® Bac D10

Suma Bac D10 is een EN goedgekeurd reinigings- en desinfectiemiddel.

Ideaal voor het schoonhouden en desinfecteren van de keuken. 

Ook leverbaar als SmartDose voor automatisch de juiste hoeveelheid

voor flacon, emmer of wasbak doseren. Er zijn twee doseereenheden mogelijk

met de Smartdose waardoor er geen over- of onderdosering plaatsvindt.

SmartDose is een ideale oplossing voor kleinere locaties waar in het bijzonder

interesse bestaat voor een eenvoudige aanpak: minder producten, geen

complexiteit, geen installaties, geen onderhoud of service.

Suma Bac D10 wordt gebruikt voor alle oppervlakken in gelegenheden waar

met voedsel wordt gewerkt o.a. grootkeukens.

Voordelen:

Eén product voor zowel reinigen als desinfecteren.

Breekt vet en verontreiniging door ingedroogde voedselresten af

Effectief tegen een breed scala aan micro-organismen, en draagt daardoor

bij aan hygiënische veiligheid.

Effectief voor alle waterhardheden.

Influenza virus ka 2 uur langer leven op oppervlakken, dus U moet ervoor 

zorgen dat alle contactoppervlakken schoon zijn. Diversey adviseert Suma

Bac D10 voor reiniging en desinfectie om zo verspreiding van het Influenza

virus tegen te gaan.

Nummer Omschrijving

977015 Suma® Bac D10 fles van 2 liter

Verpakking = 6 x 2 liter

977015A Suma® Bac D10 SmartDose fles 1,4 liter

Verpakking = 6 x 1,4 liter

977015B Suma® Bac D10 can van 5 liter

Verpakking = 2 x 5 liter

Suma ® Frit D9.1

Een geconcentreerde krachtige reiniger voor periodieke reiniging van friteuses.

Belangrijke eigenschappen:

Suma Frit D9.1 is een geconcentreerde, krachtige reiniger. De formulering

bevat alkalische ingrediënten voor de verwijdering van ingebrande vervuiling. 

De formulering bevat tevens een uitgekiende combinatie van bevochtigers

en sequestreermiddelen om de neerslag van vuil tegen te gaan.

Voordelen:

Uitstekenede resultaten in alle soorten professionele friteuses.

Krachtige formule verwijdert zelfs de zwaarste bevuiling.

Hooggeconcentreerd, dus krachtig en economisch.

Granulaatvormig dus makkelijk in gebruik.

Nummer Omschrijving

977016 Suma® Frit D9.1 emmer van 10 kilo

Verpakking = 1 x 10 kilo

Suma ® Alcoholdoekjes 

Bevatten 80% ethanol en kunnen worden gebruikt als aanvulling op bestaande

procedures voor reiniging en desinfectie. Voor effectieve reiniging van kleine

voorwerpen en oppervlakken die onder werkomstandigheden vaak snel een

hygiënisch resultaat vereisen zoals thermometervoelers, handgrepen, 

deurklinken, toiletkranen, tiptoetsen, pincetten en tangen.

1 pot bevat 160 cellulosedoekjes met de afmeting 14 x 14 cm geïmpregneerd

(oververzadigd) met 80%-ige ethanol. De zeer natte doekjes zijn extra verpakt 

in een plastic zak om verdamping van de alcohol zoveel mogelijk tegen te

gaan. Hierdoor zijn de doekjes langdurig te gebruiken.

Voordelen:

Alcoholdoekjes van Johnson Diversey bevatte 80% ethanol en kunnen worden

gebruikt als aanvulling op bestaande procedures voor reiniging en desinfectie.

Het risico van tussentijdse bacterie-ontwikkeling en -overdracht wordt

hiermee verder beperkt.

De doekjes laten na gebruik geen residu achter en kunnen derhalve zonder 

risico worden gebruikt op voedselcontactplaatsen.

Nummer Omschrijving

977020 Suma® Alcoholdoekjes pot 160 stuks

Verpakking = doos 6 potten á 160 stuks

977020B RVS Ophanbeugel voor de pot alcoholdoekjes



Suma ® Select A7 Pur Eco

Een geconcentreerd schuimgeremd neutraal naspoelmiddel voor de machinale vaatwas.

Belangrijke eigenschappen:

Suma Select A7 Pur Eco is een geconcentreerd neutraal naspoelmiddel. Het is speciaal

ontwikkeld voor gebruik in een breed scala aan vaatwasmachines.

Het sepciale mengsel van niet-ionegene wasactieve stoffen is ontwikkeld om de

oppervlaktespanning van het naspoelwater te verlagen. Dit voorkomt druppel-

vorming en omdat het water als een egale laag op het oppervlak komt zijn de

droogtijden korter. Dit mengsel werkt bovendien schuimremmend in de vaat-

wasmachine. Het product is biologisch afbreekbaar en voldoet aan  de Europese

criteria. Suma Select A7 Pur Eco voldoet aan de Nordic Swan criteria.

Voordelen:

Gegarandeerd snelle droging

Geeft een streep- en vlekvrij resultaat.

Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in gebruik.

Schuimremmend voor een efficiënte werking.

Nummer Omschrijving

977025 Suma® Select A7 Pur Eco 10 liter Safe Pack

Verpakking = Safe Pack 1 x 10 liter

Suma ® Ultra L2 Pur Eco

Een geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwassystemen

dat speciaal is samengesteld om in zacht water uitstekend vuil te verwijderen.

Belangrijke eigenschappen:

Suma Ultra L2 Pur Eco is een vloeibaar alkalisch vaatwasmiddel voor zware 

vervuiling dat geschikt is voor toepassing in een breed scala van zowel de

eentanks en meertanks vaatwasmachines. Het bevat een mengsel van 

alkalische stoffen en krachtige sequestreermiddelen dat uiterst effectief is

voor het verwijderen  van vet en opgedroogde voedselresten onder zacht

water omstandigheden.  Voldoet aan de Nordic Swan criteria.

Voordelen:

Sterk geconcentreerd waardoor zuinig in gebruik.

Breekt vet en ingedroogde voedselresten af.

Voorkomt kalkafzetting op voorwerpen en machinedelen in zacht water.

Nagenoeg geen schuimvorming voor efficiëntere en effectievere werking.

Suma Ultra L2 Pur Eco wordt standaard gedoseerd met Johnson Diversey

automatische doseerapparatuur.

Nummer Omschrijving

977030 Suma® Ultra L2 Pur Eco 10 liter Safe Pack

Verpakking = Safe Pack 1 x 10 liter

Suma ® Nova L6 Pur Eco

Een geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwassystemen

dat speciaal is samengesteld om in middelhard water uitstekend vuil te verwijderen.

Nummer Omschrijving

977032 Suma® Nova L6 Pur Eco 10 liter Safe Pack

Verpakking = Safe Pack 1 x 10 liter

Suma ® Jade L8 Pur Eco

Een geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwassystemen

dat speciaal is samengesteld om in hard water uitstekend vuil te verwijderen.

Nummer Omschrijving

977033 Suma® Jade L8 Pur Eco 10 liter Safe Pack

Verpakking = Safe Pack 1 x 10 liter



Suma ® Star-Plus D1 Plus

Een hoog geconcentreerd afwasmddel voor handmatig gebruik.

Sama Star plus D1 plus is een hoog geconcentreerd afwasmiddel voor handmatig

gebruik, bestemd voor het reinigen van potten, pannen, porcelein, glas en alle

wasbare (keuken)uitrusting.

Belangrijke eigenschappen:

Suma Star plus D1 plus is een neutraal vloeibaar afwasmiddel dat geschikt

is voor het handmatig reinigen van alle keukenuitrusting.

De zeer hoge concentratie actieve stoffen maakt het product uitermate 

zuinig in gebruik. De uitgekiende combinatie van anionogene en niet-ionogene

oppervlakte-actieve stoffen zorgen voor een goede verwijdering van 

ingedroogde voedselresten, vetten, eiwitten en zetmeel.

Suma Star plus D1 plus is goed afspoelbaar en zorgt voor een streeploos resultaat.

Voor een nauwkeurige dosering dient Suma Star Plus D1 plus te worden 

gedoseerd met de Johnson Diversey Divermite dispenser.

Voordelen:

Uitermate zuinig in gebruik door de zeer geconcentreerde formule.

Handmild door neutrale pH

Stabiele schuimvorming, dus langdurend en efficiënt gebruik van de schoon-

maakoplossing.

Streepvrij, eenvoudig afspoelbaar met een superieur eindresultaat.

Altijd exact de juiste dosering met het Divermite doseersysteem.

Makkelijk, effectief en minder milieubelastend.

Geen rondslingerende flessen meer.

Nummer Omschrijving

977034 Suma® Star Plus D1 Plus Conc. 1,5 liter

Doos van 4 x 1,5 liter concetraat navulzakken

Voor gebruik in de Divermite Dispenser

Uiterst zuinig in gebruik.

Suma ® Rapid D6

Gebruiksklare sprayreiniger voor het streeploos reinigen van glas en andere

waterbestendige harde oppervlakken.

Belangrijke eigenschappen:

pH neutraal

Snelwerkende formulering

Droogt snel en streeploos op.

Aangename frisse geur.

Voordelen:

Uitstekende verwijdering van zowel vingertasten als van plaatselijk licht

aangekleefd vuil.

Eenvoudige sproei-veeg methode.

Geschikt voor gebruik op verscheidene waterbestendige harde oppervlakken,

als glas, spiegels, keramiek en kunststof oppervlakken.

Is gebruiksklaar en dus direct te gebruiken.

Nummer Omschrijving

977026 Suma® Rapid D6 Sprayflacon 750 ml.

Doos van 6 x 750 ml sprayflacon

977027 Suma® Rapid D6 Can 5 liter

Doos van 2 x 5 liter can

977027B Suma® Aftapkraantje voor 5 liter can



Suma ® Coffee Clean

Een krachtige vloeibare reiniger voor het verwijderen van koffie-, thee-,

chocolade- en melkaanslag.

De verpakking is voorzien van een handige en veilige doseerdop.

Nummer Omschrijving

977037 Suma® CoffeeClean fles van 2 liter

Doos van 6 x 2 liter fles met doseerdop

977037B Suma® Losse doseerdop 6 stuks

977037C Suma® Doseerfles 0,5 liter leeg  6 stuks

Suma ® Caffé

Een krachtige vloeibare aluminium veilige reiniger voor traditionele

espresso machines.

Nummer Omschrijving

977038 Suma® Caffé fles van 1 liter

Doos van 2 x 1 liter fles 

Suma ® EspressoClean

Een geconcentreerde reiniger speciaal ontwikkeld voor reinigen van koffie- en theezetsystemen

van Freshbrew en Espressomachines. Product lost snel op, voorkomt kalkopbouw en kan veilig

worden toegepast.

Nummer Omschrijving

977039 Suma® EspressoClean 100 sachets van 1,5 gram

Doos van 2 x 100 sachets van 1,5 gram

Suma ® Coffee Tabs Conc

Een krachtige reiniger in tabletvorm voor het zetsysteem van volzutomatische

espressomachines en bean-to-cup koffie-automaten.

Nummer Omschrijving

977040 Suma® Coffee Tabs Conc 100 tablets van 1,1 gram

Doos van 2 x 100 tablet van 1,1 gram

Suma ® MilkClean

Een krachtige vloeibare reiniger en ontkalker voor melkleidingen in

koffiemachines.

Nummer Omschrijving

977041 Suma® MilkClean 2 liter fles

Doos van 2 x 2 liter fles

977042 Suma® Coffe machine reinigingsborstelset

Set van 4 pijpenborsteltjes


