Suma® Cafe Descale
Ontkalker voor koffiemachines
Beschrijving
Suma Café Descale is speciaal samengesteld voor het effectief ontkalken
van heetwaterreservoirs en onderdelen van koffie-en espressomachines. Door de minerale
afzetting die koffiemachines verstoppen te verwijderen, stelt Suma Café Descale machines
in staat op optimaal niveau te functioneren en de temperatuur constant te houden. Onze
vloeibare formule zorgt voor gecontroleerd en gemakkelijk gebruik bij het ontkalken van
machines. Suma Café Descale is biologisch afbreekbaar en daarom geschikt voor gebruik
door zowel professionele technici als thuisgebruikers. Na reiniging dient de machine goed
gespoeld te worden.
Voordelen
• Veilige, vloeibare en biologisch afbreekbare ontkalker.
• Voor het snel en effectief ontkalken van kokers en verwarmingselementen.
• Kan ook gebruikt worden voor onderhoud aan kranen, sproeikoppen & melksystemen.
• NSF-gecertificeerd.
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik in kokers en verwarmingselementen van koffie- en espressomachines
1. Volg de instructies van de machineleverancier.
2. Maak een oplossing van 25-50 ml Suma Café Descale in 500 ml heet water. Gebruik voor
andere volumes een verhouding van 0,5-1:10 van Suma Café Descale op water.
3. Doe de oplossing in het waterreservoir.
4. Laat de oplossing 30 minuten in het reservoir zitten.
5. Spoel alle onderdelen goed af.
Technische gegevens
Kleur:

heldere vloeistof

pH-waarde (10g/l):

2-2,5

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.
Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product
staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). In de
oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
Product toepasbaarheid
Volgens de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Café Descale geschikt voor gebruik
op de meeste, in keukens voorkomende, roestvrijstalen materialen. Vermijd contact met koper
en lange blootstelling aan aluminium.
Certificaten
Dit product heeft Kosher, Halal en NSF certificaten.
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