
Suma Café AutoTab 2.0g x 15mm
C1.3Tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy

Opis

Tabletki do codziennego czyszczenia szerokiej gamy tradycyjnych i automaty-
cznych ekspresów do kawy. Skład został dobrany tak, aby uzyskać skuteczne 
czyszczenie oraz łatwe wypłukiwanie produktu. Produkt może być stosowany 
do czyszczenia tradycyjnych ekspresów do kawy, automatycznych ekspresów 
do kawy oraz namaczania części ekspresów do kawy.

Cechy
• Formuła została opracowana w celu uzyskania kontrolowanego rozpuszcza-

nia tabletek w wodzie, skutecznego czyszczenia i łatwego wypłukiwania; 

Zastosowanie

Ekspresy automatyczne
Należy postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia dostarczaną przez pro-
ducenta sprzętu.

1. Do codziennego czyszczenia.
2. Umieścić jedną tabletkę Suma Café AutoTab C1.3 w odpowiednim pojemniku 
    ekspresu i włączyć program czyszczenia zgodnie z instrukcją producenta 
    sprzętu.

Ekspresy tradycyjne
Jedna tabletka na każdą grupę/ kolbę.

1. Umieścić tabletkę w ślepej kolbie.
2. Włączyć cykl parzenia kawy na 10 sekund, następnie odczekać 10 sekund 
    i powtarzać cykl 5 razy.
3. Wyjąć ślepą kolbę, wypłukać wodą i włączyć wypływ gorącej wody z grupy
    aż będzie płynęła czysta woda.
4. Zaparzyć kawę i ją wylać aby upewnić się, że w urządzeniu nie ma resztek 
    preparatu.

Namaczanie części ekspresów do kawy
1. Namaczać filtry i inne metalowe części ekspresu przez 30 minut w roztworze 2 
    tabletek rozpuszczonych w litrze gorącej wody.
2. Wypłukać wodą zdatną do picia.

Ekspresy przelewowe
1. Wyjąć części z ekspresu. Wlać do zaparzacza roztwór 4 tabletek rozpuszczo-
    nych w 2 litrach wody.
2. Uruchomić cykl parzenia i odczekać 30 minut.
3. Wypłukać czystą, gorącą wodą. 

 

 

 

• Rozmiar i kształt są odpowiednie do wielu rodzajów automatycznych 
ekspresów i innych sprzętów; 
Bez fosforanów, bez zapachu, biodegradowalne, opakowanie podlega 
recyklingowi.

•



Dane techniczne 
Wygląd: biała, twarda tabletka
pH (10g/l):  10.0 – 10.3

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować 
jako specyfikacji produktu.

Środki ostrożności
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy unikać skrajnych temperatur. Pełna informacja dotycząca 
postępowania i utylizacji produktu znajduje się w karcie charakterystyki.

Kompatybilność
Używany w zalecanych warunkach produkt, jest odpowiedni do czyszczenia przedmiotów ze stali spotykanych w kuchni. 
Nie stosować do wyrobów z aluminium.

Certyfikacja
Produkt posiada certyfikaty Kosher, Halal oraz NSF.
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