Neodisher® CM Tabs
Reinigingstabletten voor espresso-koffiemachines

Gebruiksgebied : Grondreiniging en dagelijks onderhoud van espresso- en koffiemachines
Verwijdert :

Vettige aanslagen van koffie, koffiebezinksel, looizuur, oliën, was en andere
moeilijk te verwijderen afzettingen

Neodisher ® CM -tabletten
is een poedervormig reinigingsmiddel onder de vorm van tabletten voor de dagelijkse reiniging
van koffie- en espresso machines, dranken – en soepautomaten.





Verwijdert aanslagen van koffie, looizuur e.d.
Lost snel op en is goed afspoelbaar
Bevat geen giftige bestanddelen
Veroorzaakt geen smaakveranderingen van de koffie

Dosering

1 tablet per reinigingsbeurt

Voor periodiek manueel onderhoud van thermoskannen/koffiekannen :
De kan vullen met heet water en 1 tablet toevoegen. Pompje terugplaatsen en de kan sluiten.
Enkele uren/ 1 nacht laten trekken.
Goed naspoelen en kan met zuiver water doorpompen.
De voorschriften van de fabrikant moeten nauwgezet nageleefd worden.
Niet vermengen met andere producten. Enkel voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
> 30% fosfaten, bleekmiddel op basis van zuurstof
Gewicht per tablet : 2 gram
Bewaring en houdbaarheid : Koel en droog bewaren 0 – 25°C, 24 maanden houdbaar
Deksel goed afsluiten na gebruik
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Neodisher® CM Tabs
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogrammen

Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn.
Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie Veiligheids Informatie Blad.
Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)
bevat natriumcarbonaat peroxohydraat
ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vrij van GMO’s (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.
De oppervlakteactieve stof in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid
vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten.

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
326683
326683-1
317194

Verpakkingsvorm
karton 4 x 400 gr
1 potje = 200 tabs
karton 20 x 10 st blisterverpakking
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