
Descrição
Suma Combi LA2 é um produto para lavagem mecânica de louças, com tecnologia 
inovadora, que combina detergente e secante em um único produto.
É fortemente alcalino, formulado à base de hidróxido de sódio, polímero catiônico e 
sequestrante. Utilizado para lavagem e secagem de louças, bandejas e utensílios em 
máquinas automáticas.

Vantagens
• Detergente e Secante em um único produto.
• Garante Secagem rápida
• Remove Gordura e alimentos secos
• Economia no processo de embalagem e equipamento dosador
• Sem cloro
• Sem fosfato
• Requer menos espaço de armazenagem
• Menor desembolso

Utilização
Suma Combi LA2 deve ser usado exclusivamente com dosadores automáticos da 
Diversey
Dosagem: Solução de 0,3% a 0,4% (3 a 4 ml em um litro de água) de Suma Combi LA2 
na água utilizada para lavagem das louças a uma temperatura de 55 a 65 °C na etapa 
de limpeza, e a uma temperatura de 70 a 90 °C na etapa de secagem. Não deve ser 
utilizado manualmente. 

Suma® Combi
Detergente secante para lavagem mecânica de louças LA2



Informações técnicas
Aspecto    Líquido límpido
Cor    Amarelo
pH (1% solução)   12,0 – 13,0
Densidade (g/mL - 25 ˚C)  1,000 – 1,250

Composição
Hidróxido de Sódio, Polímero Catiônico, Hidrótopo, Atenuador de Espuma, Corante, 
Sequestrantes e Água

Precauções de uso
PERIGO. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Tratamento específico. 
Contém Hidróxido de Sódio. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com 
os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Não inale vapores / aerossóis. Para 
abertura da embalagem rompa o lacre e gire a tampa no sentido antihorário, usando os 
EPI’s adequados. Use luvas de proteção / roupa de proteção / botas/ proteção ocular 
/ proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE 
INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE 
(ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água / 
tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE 
CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. 
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição 
que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733, ou o Serviço de 
Saúde mais próximo. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em 
superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

Embalagem
Caixa de Papelão com 2 Bombonas de Polietileno com 5 Litros

Cuidados de conservação
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se 
que seja armazenado em ambiente coberto e seco.
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS 
QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE 
POR ESCRITO.
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