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Melksysteemreiniger
Omschrijving
Suma Café MilkClean S is speciaal ontwikkeld voor gebruik in melksystemen van koffieen espressomachines waarvoor een reinigingsoplossing op basis van zuur nodig is.
Suma Café MilkClean S biedt gebruikers een veelzijdige en effectieve oplossing voor
hun dagelijkse reinigingsbehoeftes, omdat het gemakkelijk melkresten verwijdert die
zich in machines kunnen opbouwen. Dit product is geschikt voor gebruik in
automatische melkopschuimers, handmatige stoompijpjes, melkkannen en
melksystemen in automatische espressomachines. Goedgekeurd voor gebruik in
Schaerer-apparatuur.
Voordelen
• Breekt melkproteïne-afzetting af
• Stroomt door melkopschuimers voor eenvoudige reiniging
• Ingebouwd meetapparaat biedt meer dan 30 doseringen per fles
• Veilig, gemakkelijk en efficiënt
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik in automatische melkopschuimers:
1. Draai om de maatdop te vullen de dop los en knijp in de fles. Meng een oplossing
van 15-30ml Suma Café MilkClean S per 500ml koud water.
2. Doe de aanzuigslang in de oplossing.
3. Laat de hele oplossing door de melkopschuimer lopen.
4. Herhaal het bovenstaande met schoon, koud water totdat alle onderdelen goed
afgespoeld zijn.
Voor gebruik in stoompijpjes en ander melkgerelateerde machines:
1. Laat de onderdelen of stoompijpje 15-30 minuten in 15-30ml Suma Café MilkClean
S per 500ml warm water weken.
2. Spoel alle onderdelen af.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: lichtblauwe vloeistof
pH waarde (verdund): 2,4-2,5
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Veilig gebruik
Volgens de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Café MilkClean S geschikt voor gebruik op de meeste, in keukens voorkomende,
roestvrijstalen materialen.
Niet gebruiken op aluminium.
Goedkeuringen
Dit product heeft Kosher, Halal en NSF certificaten.
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