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Eszpresszógép-tisztító tabletta
Termékleírás
Kávégép-tisztító tabletta hagyományos és automata kávégépek széles körének napi
tisztítására. Hatékony összetételének köszönhetően erőteljes tisztítóhatást fejt ki és
könnyen leöblíthető. Hagyományos- és automata kávéfőzők, illetve azok alkatrészeinek
áztatásos tisztítására is alkalmazható.
Előnyök
• - Szabályozott adagolás, erőteljes tisztító hatás, könnyű öblíthetőség
- Méreténél és kialakításánál fogva alkalmas a kávégépek főzőegységének, valamint
automata
presszógépek és más kávéfőző berendezések tisztítására is
- Illatanyag- és foszfátmentes, biológiailag lebomló összetevőinek köszönhetően a
termék és a
csomagolóanyag egyaránt újrahasznosítható.
Használati útmutató
Automata eszpresszógépek esetén:
1. Kövesse a gép gyártójának karbantartásra és tisztításra vonatkozó
útmutatását.
1.Mindennapos használatra.
2.Helyezzen egy Suma Café AutoTab C1.3 kávégép tisztító
tablettát a gép nyílásába, és kövesse a gép gyártójának
karbantartásra és tisztításra vonatkozó útmutatását.
Hagyományos presszógépek esetén:
1. Visszaöblítés (minden főzőfejet külön)
3.Helyezze be a vakszűrőt, és főzőfejenként 1 tablettát. A szűrőtartókat helyezze
vissza a
megfelelő főzőfejbe.
4.Kapcsolja be a főzési funkciót 10 másodpercre. Állítsa le 10 másodpercre. Ezt
ötször
ismételje meg.
5.Távolítsa el a szűrőtartót és öblítse ki, majd helyezze vissza a vakszűrőt. A gép
öblítéséhez ismételje meg a 2. lépést a Suma Café AutoTab C1.3 tabletta nélkül.
6.Főzzön egy kávét, hogy ne maradjon tisztítószer a gépben, majd ezt a kávét öntse
ki.
Szűrőtartó áztatása:
1. 1.Áztassa be a szűrőket és a szűrőtartó fém részét 30 percre
tisztítószeres oldatba; ehhez literenként 2 tablettát oldjon fel
forró vízben.
2.Ivóvízzel öblítse le az alkatrészeket.

*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója
véleményét a pontos adagolást illetően.
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Technikai adatok
Megjelenés: Kemény, fehér tabletta
pH érték (oldat): 10,0-10,3
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.
Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.
Termékkompatibilitás
Rendeltetésszerű használat mellett a Suma Coffee AutoTab C1.3 a
konyhában általában megtalálható rozsdamentes acélból készült
tárgyak és felületek tisztítására alkalmas.
Ne használja alumíniumból készült tárgyakon!
Jóváhagyások
A termék Kosher, Halal és NSF tanúsítvánnyal is rendelkezik.
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