Informační list výrobku

2fázová čisticí tableta

Odvápňovací tablety pro kávovary JURA
Způsob funkce
Odvápňovací tablety byly vyvinuty speciálně pro kávovary JURA na bázi organických a anorganických kyselin k důkladnému
odstranění usazenin a kalcifikace. Složení je přesně odsouhlaseno pro použití v kávovarech JURA a zaručuje účinné a přitom
k materiálu šetrné odvápnění, čímž se prodlouží životnost vašeho kávovaru. Tablety lze použít ve všech dalších oblastech,
jako např. v rychlovarných konvicích, bojlerech atd., kde dochází ke zvápenatění a usazeninám.
Vlastnosti

Tableta, čtvercová
Barva: nahoře modrá, dole bílá
Neutrální zápach
Výška: 8,2–8,8 mm
Šířka: 36 mm
Hmotnost: 17 ± 0,5 g
Rozpustná ve vodě.
Doba rozpouštění (0,5 l/30 °C): < 5 min

Obsahové látky

(Podle nařízení (ES) č. 648/2004)
KYSELINA MALEINOVÁ
KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ
BIKARBONÁT SODNÝ
BENZOTRIAZOL
BARVIVO
Informace k obsahovým látkám
najdete zde.

Doporučení pro použití
1. Rozpusťte obsah balení (3 tablety) v nádobě s níže uvedeným
množstvím vody. Upozornění: Pro rychlé rozpuštění použijte
vlažnou vodu (max. 40 °C).
2. Spusťte proces odvápnění, jak je to popsáno v návodu
k obsluze.
3. Napusťte směs do vodní nádrže v požadovaném okamžiku,
jak je popsáno v návodu k obsluze.
4. Pro další průběh postupujte, jak je popsáno v návodu
k obsluze.

Poměr smíchání: IMPRESSA třída C, E, F, J: 0,5 l, všechna ostatní
IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l, JAGUA D70: 0,3 l

Toxikologické a ekologické údaje
Produkt je klasifikován jako dráždivý, tj. při krátkodobém, déle trvajícím nebo opakovaném kontaktu s kůží a sliznicemi
může vyvolávat záněty. Nebezpečí vážného poškození zdraví při delší expozici požitím.
Funkce veřejných čisticích zařízení není negativně ovlivněna ani při přidávání větších množství. Produkt splňuje podmínky
biologické odbouratelnosti podle nařízení o detergentech (ES) č. 648/2004.
Pokyny k manipulaci, skladování a likvidaci
Nádobu udržujte těsně uzavřenou, chraňte ji před vzdušnou vlhkostí, vodou a teplem.
Kód odpadu pro produkt: 20 01 29
Zbytky produktu lze vylévat do kanalizace.
Upozornění na nebezpečnost
Pozor
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H315: Dráždí kůži.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412: Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264: Po použití si důkladně umyjte ruce.
P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Opatření první pomoci
Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě přivolejte lékaře (pokud možno ukažte mu návod k použití nebo bezpečnostní list).
Znečištěný, potřísněný oděv okamžitě svlékněte.
Dostane-li se tableta, otěr tablety nebo hotový odvápňovací roztok do očí, okamžitě oči vyplachujte pod tekoucí vodou
při otevřeném víčku po dobu 10 až 15 minut a vyhledejte očního lékaře.
Pokud dojde k požití tablety, otěru tablety nebo hotového odvápňovacího roztoku, okamžitě vypláchněte ústa a vypijte
hodně vody po malých doušcích. Nevyvolávejte zvracení. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře.
Pokud se odvápňovací roztok dostane na kůži, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody.
Obalové jednotky
Krabička 3 × 3 tablety v blistru, plechovka s 36 tabletami, kbelík se 120 tabletami.
Č. výr. 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751
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JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau
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