
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma Café Clean 
Kávéfőzőgép-tisztítószer 

C2.4 

Termékleírás 
A Suma Café Clean C2.4 lúgos tisztítószer, amely kifejezetten a 
kávégépekben található kávé-, tea-, kakaó- és tejszennyeződések 
eltávolítására lett kifejlesztve. 
 Összetételében megtalálható a zsírok és fehérjék hatékony eltávolítására 
szolgáló lúgos összetevő és a tea- illetve kávészennyeződések 
eltávolításáért felelős aktív klór is. 
Vízkövesedést gátló összetevője révén megakadályozza a kemény víz által 
okozott vízkövesedést. 
 
Előnyök 

• Aktív klór tartalmának köszönhetően hatékonyan eltávolítja a 
kávé- és tealerakódásokat.  

• Lúgos összetevői révén maradéktalanul megszabadulhat a kakaó- 
és tej okozta szennyeződésektől.  

• Könnyen keveredik a vízzel, így közvetlenül alkalmazható. 
• Megelőzi a kemény víz által okozott vízkövesedést. 
• Könnyen és maradék nélkül leöblíthető. 

 
Használati útmutató 
Általános alkalmazás: 

• Tisztítsa meg és öblítse ki a gépet a gyártó útmutatásának 
megfelelően.  

• A szennyeződés mértékétől függően adagoljon 0,5 - 5,0%-os 
töménységű Suma Café Clean oldatot a rendszerbe. 

• Szükség esetén kefével is tisztítsa meg az alkatrészeket. 
 
Speciális alkalmazás 
Italautomaták, Kávé- / Presszógépek: 

• Készítsen Suma Café Clean oldatot 2 adag (40 ml) Suma Café Clean 
és 8 liter meleg (40-50˚C-os) víz felhasználásával. 

• Áztassa bele a gép alkatrészeit 15 percre. 
• Öblítse le őket tiszta vízzel. 

 
Cappuccino-gép: 
Öblítés:  

• A gép átöblítéséhez készítsen literenként egy adag (20 ml) 
tisztítószert tartalmazó oldatot. (Az szükséges oldat mennyiségét 
a gép gyártójának útmutatójában találja.) 

• Öblítse át tiszta vízzel. 
 



 
 
 

Suma Café Clean 
Kávéfőzőgép-tisztítószer 

 
Áztatás: 

• Áztatáshoz készítsen Suma Café Clean oldatot 2 adag (40 ml) 
Suma Café Clean és 8 liter meleg (40-50˚C-os) víz felhasználásával.  

• Áztassa be a gép alkatrészeit 15 percre. 
• Öblítse le tiszta vízzel. 

Erősebb szennyeződés esetén emelje az oldat töménységét. 
 
Kávétartály: 

• Töltse fel a tartályt meleg (40-50˚C-os) vízzel, és minden 4 liter 
vízhez adjon 1 adag (20 ml) Suma Café Clean-t. 

• Áztassa a tartályt 15 percig. 
• Öblítse ki tiszta vízzel. 

 
Termoszok / Kávéskannák: 

• Öntsön 1 adag (20 ml) Suma Café Clean-t a termoszba / 
kávéskannába és töltse fel meleg (40-50˚C-os) vízzel. 

• Hagyja állni 15 percig, majd öblítse ki tiszta vízzel. 
Erősebb szennyeződés esetén emelje az oldat töménységét. 
 
Technikai adatok 
Megjelenés:   Átlátszó folyadék 
pH érték (1%-os oldat:  11.9 
Relatív sűrűség (20˚C-on):  1,18 
 
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők 
termékspecifikációnak. 
 
Biztonságos kezelés és tárolási információ 
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes 
útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza.  
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti 
körülményeket, ne tegye ki közvetlen napfénynek. 
 
Termékkompatibilitás  
Rendeltetésszerű használat mellett a Suma Café Clean C2.4  a konyhában 
általában megtalálható tárgy és felület tisztítására alkalmas. 
Ne használja lúg-érzékeny felületeken (réz, sárgaréz, alumínium)! 
 
Forgalmazza: 
Diversey Kft. - A Sealed Air csoport tagja 
2040 Budaörs Puskás T. utca 6. 
Tel: 23/509-100, Fax:23/509-101 
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