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Reinigingstabletten
Tabletten voor de reiniging van de volautomaten van JURA voor koffiespecialiteiten
Werking
Speciaal voor de volautomaten van JURA voor koffiespecialiteiten ontwikkelde alkalische reinigingstabletten voor de grondige verwijdering van koffievet en koffieresten. De beschrijving is precies afgestemd op het gebruik in volautomaten van JURA voor koffiespecialiteiten
en garandeert een zeer effectieve reiniging die het materiaal ontziet, waardoor de levensduur van uw volautomaat voor koffiespecialiteiten wordt verlengd. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de reiniging van thermoskannen en andere reservoirs/apparaten waarin
afzettingen ontstaan. Er moet daarbij op worden gelet dat de tabletten bij een watertemperatuur van minstens 90 °C worden opgelost.
Eigenschappen
Tablet, gewelfd halfrond, wit
Neutrale geur
Hoogte: 11 mm
Diameter: 15 mm
Gewicht: 2,3 g
In water oplosbaar
pH-waarde (20 °C), 12 °dH:
2,3 g/1 l: 9,4
Oplostijd (0,25 l/90 °C): 8 min

Gebruiksadvies
1. Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
2. Start het reinigingsproces zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.
3. Werp de tablet op het vereiste tijdstip, zoals in de gebruiksaanwijzing is beschre
ven, in de vultrechter voor voorgemalen koffie.
4. Voor het verdere verloop gaat u te werk zoals in de gebruiksaanwijzing is beschre
ven.

Inhoudsstoffen
Anionogene oppervlakte-actieve stoffen
Natriumcarbonaat-peroxyhydraat
Toxicologische en milieuspecifieke gegevens
Het product is prikkelend, d.w.z. het kan bij kortstondig, langduriger of herhaald contact met de huid ontstekingen veroorzaken.
De werking van openbare waterzuiveringsinstallaties wordt zelfs bij gebruik van grotere hoeveelheden niet nadelig beïnvloed. De biologische afbreekbaarheid voldoet aan de geldende richtlijnen voor was- en reinigingsmiddelen (WRMG – Duitse jurisprudentie).
Aanwijzingen voor gebruik, opslag en afvoer
Verpakking gesloten houden, tegen luchtvochtigheid, water en warmte beschermen.
Europese afvalcatalogus product: 20 01 30
Alle inhoudsstoffen zijn biologisch afbreekbaar. Productresten kunnen via de riolering worden afgevoerd.
Waarschuwingen
Xi – Prikkelend.
R36: Prikkelt de ogen.
S02: Mag niet in de handen van kinderen terechtkomen.
S26: Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S46: Bij inslikken direct medisch advies inwinnen en verpakking of etiket tonen.
Eerstehulpverlening
Als de tablet, het gruis van de tablet of de te gebruiken reinigingsoplossing in contact komt met de ogen, met veel water grondig spoelen
en een arts raadplegen.
Als de tablet, het gruis van de tablet of de te gebruiken reinigingsoplossing wordt ingeslikt, de mond spoelen en daarna veel water drinken.
Arts raadplegen.
Als de reinigingsoplossing in aanraking komt met de huid, direct met veel water afspoelen.
Verpakkingseenheden
Vouwdoosje met 2 tabletten in blisterverpakking
Vouwdoosje met 6 tabletten in blisterverpakking
Doos met 25 tabletten
Doos met 100 tabletten
Artikelnummers
58710, 61079, 62535, 62715, 64308, 66163
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