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Tabletter för avkalkning av JURA kaffeautomater
Funktion
Avkalkningstabletterna är speciellt utvecklade för JURA kaffeautomater och baseras på organiska och oorganiska syror.
De tar bort alla avlagringar och förkalkningar. Formuleringen är noga anpassad för användning i JURA kaffeautomater
och garanterar en effektiv avkalkning som också skonar materialet, vilket ökar livslängden på din kaffeautomat. De kan
också användas för alla andra apparater där det uppkommer förkalkningar och avlagringar som t.ex. vattenkokare, pannor
etc.
Egenskaper

Tablett, fyrkantig
Färg blå upptill, vit nedtill
Neutral lukt
Höjd 8,2–8,8 mm
Bredd 36 mm
Vikt 17 ± 0,5 g
Vattenlöslig
Upplösningstid (0,5 l/30 °C) < 5 min

Användning
1. Lös upp innehållet i en blisterförpackning (3 tabletter) i den
nedanstående volymen vatten i ett kärl. Tips: Tabletterna löser
sig snabbare i ljummet vatten (max. 40 °C).
2. Starta avkalkningen enligt bruksanvisningen.
3. Fyll blandningen i vattenbehållaren vid den tidpunkt som
beskrivs i bruksanvisningen.
4. Fortsätt sedan så som beskrivs i bruksanvisningen.

Ingående ämnen

(enligt förordning (EG) nr 648/2004)
MALEINSYRA
SULFAMINSYRA
NATRIUMBIKARBONAT
BENZOTRIAZOLE
FÄRGÄMNE
Information om ingående ämnen hittar
du här.

Blandningsförhållande: IMPRESSA C-, E-, F-, J-klass: 0,5 l,
alla andra IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l,
JAGUA D70: 0,3 l

Toxikologisk information och miljöinformation
Produkten klassas som irriterande, dvs. den kan framkalla inflammation vid kortare, längre eller upprepad kontakt med hud
och slemhinnor. Risk för allvarliga hälsoskador vid längre exponering eller förtäring.
De kommunala reningsverkens funktion påverkas inte, inte ens av större mängder. Produkten uppfyller kraven på biologisk
nedbrytbarhet enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (EG) nr 648/2004.
Information om handhavande, förvaring och omhändertagande
Håll förpackningen tätt sluten och skydda mot luftfuktighet, vatten och värme.
Produktavfallsnyckel: 20 01 29.
Rester av produkten kan hällas i avloppet.
Riskinformation
Obs!
H302: Skadligt vid förtäring.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.
P301+P312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till omhändertagande enligt de lokala föreskrifterna.
Åtgärder vid första hjälpen
Tillkalla omedelbart läkare vid olycksfall eller obehag (visa om möjligt upp bruksanvisning eller säkerhetsdatablad).
Ta omedelbart av nedsmutsade eller dränkta kläder.
Håll ögonen öppna och spola omedelbart med rinnande vatten i 10–15 minuter om tabletten, tablettflingor eller den
färdiga avkalkningslösningen kommer i kontakt med ögonen. Sök läkarkontakt.
Skölj omedelbart ur munnen vid förtäring av tabletten, tablettflingor eller den färdiga avkalkningslösningen och drick
mycket vatten i små klunkar. Undvik kräkning. Sök läkare vid kvarstående besvär.
Tvätta huden omedelbart i rikligt med vatten vid hudkontakt.
Förpackningar
Blisterförpackning med 3 × 3 tabletter, ask med 36 tabletter, burk med 120 tabletter.
Art.nr 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751
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