Karta informacyjna produktu

Dwufazowe tabletki odkamieniajace

Tabletki do odkamieniania automatycznych ekspresów do kawy JURA
Zasada działania
Tabletki odwapniające stworzone specjalnie do automatycznych ekspresów do kawy JURA na bazie kwasów organicznych i
nieorganicznych, przeznaczone usuwania osadów wapiennych. Receptura jest dokładnie dostosowana do stosowania w
automatycznych ekspresach do kawy Jura i gwarantuje efektywne i nie niszczące materiałów odwapnianie, przedłużając
trwałość Twojego automatycznego ekspresu do kawy. Można je stosować także we wszystkich innych przypadkach, np. w
czajnikach, bojlerach itp., w których dochodzi do powstawania osadów wapiennych.
Właściwości

Tabletka, kwadratowa
Kolor: na górze niebieski, na dole biały
Zapach obojętny
Wysokość: 8,2 - 8,8 mm
Szerokość: 36 mm
Masa: 17 ± 0,5 g
Rozpuszczalna w wodzie.
Czas rozpuszczania (0,5 l/30 °C): < 5 min.

Składniki

(według rozporządzenia (WE) nr 648/2004)
MALEIC ACID
SUFAMIDIC ACID
SODIUM BICARBONATE
BENZOTRIAZOLE
COLORANT
Informacje na temat składników można
znaleźć tu.

Zalecany sposób użycia
1. Rozpuść zawartość jednego blistra (3 tabletki) w naczyniu
w podanej niżej ilości wody. Wskazówka Szybkie
rozpuszczenie zapewnia letnia woda (maks. 40 °C).
2. Uruchom proces odwapniania zgodnie z opisem
w instrukcji obsługi.
3. Mieszaninę wlej do zbiornika wody w wymaganym
momencie, podanym w opisie zawartym w instrukcji obsługi.
4. Następnie wykonaj kolejne czynności wg opisu zawartego
w instrukcji obsługi.
Proporcje mieszaniny: IMPRESSA klasa C-, E-, F-, J: 0,5 l,
wszystkie pozostałe modele IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l,
JAGUA S60: 0,4 l, JAGUA D70: 0,3 l

Dane toksykologiczne i ekologiczne
Produkt ma działanie drażniące, co oznacza, że w razie krótkotrwałego, dłuższego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą
i śluzówkami może wywoływać stany zapalne. Niebezpieczeństwo poważnych szkód dla zdrowia w razie dłuższej
ekspozycji wskutek połknięcia.Produkt nie ma negatywnego wpływu na działanie publicznych oczyszczalni ścieków
nawet w razie używania większych ilości. Produkt spełnia wymagania w zakresie biodegradacji wg Rozporządzenia
o substancjach powierzchniowo czynnych (WE) nr 648/2004.
Wskazówki dotyczące stosowania, składowania i utylizacji
Pojemnik musi być szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed wilgocią atmosferyczną, wodą i ciepłem.
Kod odpadowy produktu: 20 01 29
Resztki produktu można utylizować, wylewając do kanalizacji.
Informacje o zagrożeniach
Uwaga
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102: Chronić przed dziećmi.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub lekarzem.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337+P313: W razie przedłużającego się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Pierwsza pomoc
W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza (w miarę możliwości okazać lekarzowi instrukcję
roboczą lub specyfikację bezpieczeństwa). Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasyconą produktem odzież.
Jeżeli tabletka, ścier z tabletki lub gotowy roztwór odwapniający dostanie się do oczu, natychmiast przepłukać
przez 10 do 15 minut bieżącą wodą przy otwartych powiekach i udać się do okulisty.
W razie połknięcia tabletki, ścieru z tabletki lub gotowego roztworu odwapniającego natychmiast wpłukać usta
i wypić dużo wody małymi łykami. Unikać wymiotów. W razie przedłużania się dolegliwości udać się do lekarza.
Jeżeli roztwór odwapniający dostanie się na skórę, natychmiast zmyć dużą ilością wody.
Opakowania jednostkowe
Pudełko składane 3 x 3 tabletki w blistrze, puszka 36 tabletek, wiaderko 120 tabletek.
Nr kat. 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751
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