Suma Café MilkClean
Tejadagolórendszer-tisztító szer

Termékleírás
A Suma Café MilkClean kifejezetten a kávé- és presszógépek
tejadagoló rendszerének savas bázisú tisztítására lett kifejlesztve.
A Suma Café MilkClean sokoldalú és eredményes megoldást kínál a
tejadagoló rendszerek tisztítására, mivel könnyedén eltávolítja a
tejmaradványokat, amelyek a gépben lerakódhatnak.
A termék alkalmas automata tejhabosítók, kézi tejhabosítók,
tejkiöntők és automata presszógép tejrendszerének tisztítására.

Előnyök
• Lebontja a tejfehérje-lerakódásokat.
• Az automata tejhabosító-rendszeren keresztül
alkalmazható, így egyszerűvé teszi a tisztítást.
• A beépített mérőeszköz palackonként 30 adagot biztosít.
• Használata biztonságos, egyszerű és hatékony.
• Összetevői foszfátmentesek.
Használati útmutató
Automata tejhabosítók tisztítása:
1. A mérőpohár megtöltéséhez lazítsa meg a kupakot, és
nyomja össze a palackot. Készítsen oldatot 15-30 ml Suma
Café MilkClean és 500 ml hideg víz felhasználásával.
2. Helyezze a szívócsövet az oldatba.
3. Az oldat teljes mennyiségét futtassa át a habosítórendszeren.
4. Az alkotórészek átöblítése érdekében ismételje meg a fenti
lépéseket tiszta hideg vízzel.
Kézi habosítók és más tejjel kapcsolatba kerülő berendezések
tisztítása:
1. Az alkatrészeket illetve kézi habosítót áztassa be 15-30
percre Suma Café MilkClean oldatba, amelyet 15-30 ml
tisztítószer és 500 ml meleg víz felhasználásával készít.
2. Öblítsen le minden alkatrészt.
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Suma Café MilkClean
Tejadagolórendszer-tisztító szer
Technikai adatok
Megjelenés:
pH érték (10g/L):

Világoskék színű folyadék
2.1 – 2.5

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 alumínium felületeken!
Tanúsítványok
A termék Kosher, Halal és NSF tanúsítvánnyal is rendelkezik.
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