Suma® Café AutoTab
1.2g x 15mm

Reinigingstabletten voor espressomachines
Productomschrijving
Reinigingstablet voor de dagelijkse reiniging van een brede waaier aan traditionele en
automatische espressomachines. Dit product, samengesteld voor krachtige reiniging
en spoelen, kan gebruikt worden voor het reinigen van traditionele espressomachines,
volautomatische machines alsmede voor het laten inweken van onderdelen van koffieen espressomachines.
Goedgekeurd voor gebruik met Schaerer toestellen.
Voordelen
• Krachtige formule voor een gecontroleerde oplosbaarheid, efficiënt reinigen en
eenvoudig spoelen
• Specifiek ontworpen voor de distributiekamers van een breed gamma
volautomatische espressomachines en andere koffiezetapparaten
• Elke verpakking (pot) is volledig recycleerbaar
Gebruiksaanwijzing
Volautomatische espressomachines:
Volg de “Onderhouds- en Reinigingsinstructies” van de machineleverancier.
1. Specifiek bestemd voor dagelijks gebruik.
2. Plaats één Suma Café AutoTab C1.7 tablet in de machineopening en volg de
“Onderhouds- en Reinigingsinstructies” van de machineleverancier.
Traditionele espressomachines:
Spoelen (elke groepskop)
1. Plaats een lege filterhouder en voeg 1 tablet per groepskop toe. Plaats de 		
filterhouder opnieuw in de groep.
2. Activeer de koffiezetcyclus gedurende 10 seconden. Vervolgens 10 seconden de 		
cyclus stoppen. Herhaal 5 keer.
3. Verwijder de filterhouder, spoel de lege filterhouder en plaats deze terug. Herhaal 		
stap 2 zonder een Suma Café AutoTab C1.7 tablet, om grondig te spoelen.
4. Maak een kopje espresso om er zeker van te zijn dat er geen productresten 		
achtergebleven zijn in de circuits.
Weken van de filterhouders:
1. Laat filters en filterhouder 30 minuten weken in 2 tabletten per 1 liter heet water.
2. Spoelen met proper (drinkbaar) water.
Koffiezetmachines:
1. Verwijder de koffie uit het toestel en voeg in de filter 4 Suma Café AutoTab C1.7
tabletten toe aan 2 liter water (van de zetcapaciteit).
2. Laat een volledige zetcyclus doorlopen. Toestel vervolgens gedurende 30 minuten
uitschakelen.
3. Grondig spoelen met warm en proper water.
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Reinigingstabletten voor espressomachines
Technische gegevens
Aspect:

Vaste, witte tablet

pH-waarde (10g/L):

10,0 – 11,1

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en mogen niet opgevat
worden als specificatie.
Veilige hantering en opslag
Opslag: Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen
zonlicht en extreme temperatuurwaarden.
Hantering: Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product
worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).
Product toepasbaarheid
Onder de aanbevolen omstandigheden is Suma Café AutoTab C1.7 geschikt voor veilig
gebruik op de meeste roestvrijstalen materialen in de keuken. Niet gebruiken op
aluminium.
Goedkeuringen
Dit product is NSF, Koosjer en Halal goedgekeurd.
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