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Tablety pro čištění plně automatických kávovarů JURA
Způsob účinku
Alkalické čisticí tablety speciálně vyvinuté pro plně automatické kávovary JURA pro důkladné odstranění kávové mastnoty
a zbytků kávy. Složení je přesně přizpůsobeno použití v plně automatických kávovarech JURA a zajišťuje vysoce účinné
čištění, které je šetrné k materiálu, a prodlužuje tak životnost vašeho plně automatického kávovaru. Tablety lze také použít k
čištění termokonvic a jiných nádob/spotřebičů, na kterých se tvoří usazeniny. Je důležité zajistit, aby se tablety rozpouštěly
při teplotě vody nejméně 90°C.

Vlastnosti
Tableta, válcovitá, dole vypouklá, nahoře
polokulovitá
Barva: dole bílá/uprostřed tmavě modrá/
nahoře světle modrá
Neutrální vůně Výška: < 15,2 mm
Průměr: 16,1 mm ± 0,1 mm
Hmotnost: 3,4 g ± 0,1 g Rozpustná ve vodě.
Doba rozpouštění (0,25 l/90 °C): < 10 min
Složení
(v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004)
KARBONÁT SODNÝ
CITRAN SODNÝ GLUCEPTÁT SODNÝ
UHLIČITAN SODNÝ PEROXID SÍRANU
SODNÉHO
KYSELINA ADIPOVÁ
SODÍK C14-16 OLEFIN SULFONÁT STEARAN
HOŘEČNATÝ
KYSELINA SULFUROVÁ, MONO-C12-14-ALKYLESTERY, SODNÉ SOLI
BARVIVO
Informace o složení najdete zde.

Doporučení k používání
1. Pod kávovou výlevku umístěte nádobu.
2. Spusťte proces čištění podle pokynů v návodu k obsluze.
3. V požadovaném čase vhoďte tabletu do plnicího trychtýře pro
předemletou kávu.
4. Dále postupujte podle návodu k obsluze.

Obalové jednotky
Skládací krabice se 2 tabletami v blistru, skládací krabice se 6
tabletami v blistru
Dóza s 25 tabletami, dóza se 100 tabletami
Čísla položek: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225,
24190, 24191

Toxikologické a ekologické informace
Produkt je dráždivý, tzn. při krátkodobém, déle trvajícím nebo opakovaném kontaktu s očima a pokožkou může vyvolat záněty.
Produkt splňuje podmínky biologické odbouratelnosti podle nařízení o detergentech (ES) č. 648/2004.
Pokyny pro manipulaci, skladování a likvidaci
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chraňte ji před vzdušnou vlhkostí, vodou a teplem.
Odpadový kód produktu: 20 01 29
Výstraha před nebezpečím
Varování
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Opatření první pomoci
V případě úrazu nebo nevolnosti okamžitě zavolejte lékaře (a pokud je to možné, ukažte mu návod k použití nebo
bezpečnostní list).
Obecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Po vdechnutí: Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Po kontaktu s
kůží: Okamžitě opláchnout vodou. Po zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc. Po požití: Vypláchněte si ústa a vypijte hodně vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře.
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