
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma Café Powder 

Kávéfőzőgép-tisztító por 

Termékleírás 

Foszfátmentes kávéfőzőgép-tisztító por, mely alkalmas a 
hagyományos kávégépek széles körének napi tisztítására. 
 Hagyományos presszógépek visszaöblítésére, kávé- és presszógépek 
alkatrészeinek áztatására és kávéfőzőgépek tisztításra is 
használható. 

Előnyök 

• Koncentrált összetételénél fogva eltávolítja a
kávémaradványokat a főzőfejekből és szelepekből.
Kiegyensúlyozott habzásának és oldhatóságának
köszönhetően könnyen leöblíthető.

• Összetevői foszfát- és illatanyag-mentesek, és biológiai úton
lebomlanak, így a tartályok teljes mértékben
újrahasznosíthatók.

Használati útmutató 

Hagyományos kávégépek: 
Visszaöblítés (minden főzőfejet külön) 

1. Helyezze be a vakszűrőt, és tegyen bele legfeljebb 1/2
teáskanál (3g) Suma Café Powdert. Helyezze be a
szűrőtartót a főzőfejbe.

2. Kapcsolja be a főzési funkciót 10 másodpercre, majd állítsa
le 10 másodpercre. Ezt ötször ismételje meg.

3. Távolítsa el a szűrőtartót és öblítse át, majd helyezze vissza
a vakszűrőt. A gép öblítése érdekében ismételje meg a 2.
lépést Suma Café Powder hozzáadása nélkül.

4. Főzzön egy kávét, hogy ne maradjon tisztítószer a gépben,
majd ezt a kávét öntse ki.

Áztatás: 
1. Áztassa be a szűrőket és a szűrőtartó fém részét (a műanyag

fogót ne merítse az oldatba) 30 percre tisztítószeres
oldatba; ehhez literenként 1 teáskanál (6g) Suma Café
Powdert oldjon fel forró vízben.

2. Ivóvízzel öblítse le az alkatrészeket.
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Suma Café Powder 

Kávéfőzőgép-tisztító por 

Kávéfőzőgép: 
1. Ürítse ki a kávét a berendezésből, majd szórjon a

tartályméretnek megfelelően 2 literenként 1/2 teáskanál
(3g) Suma Café Powdert közvetlenül a főzőkosárba.

2. Futtasson le egy teljes főzési ciklust egy edénybe. Hagyja
állni 30 percig.

3. Öblítse át tiszta, forró vízzel.

Tipp: Nedvesítsen be egy törlőruhát Suma Café Powder oldattal, 
törölje át vele a fúvófejeket, majd vizes ruhával törölje tisztára 
azokat. Vigyázat: A fúvófejek nagyon forrók lehetnek! 

Technikai adatok 

Megjelenés: fehér színű por 
pH érték (10g/L): 10.4 - 11.0 

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 Powder C2.1  a 
konyhában általában megtalálható tárgy és felület tisztítására 
alkalmas. 
Ne használja alumínium felületeken! 

Tanúsítványok 

A termék Kosher, Halal és NSF tanúsítvánnyal is rendelkezik. 

Forgalmazza: 

Diversey Kft. 

2040 Budaörs Puskás T. utca 6. 
Tel: 23/509-100


