
Přípravek pro profesionální čištění kávovarů a výrobníků horkých nápojů (balení prášek 900g).

  Čištění vnitřních cest kávovaru
1. vložte jednu čajovou lžičku detergentu do slepé misky, případně na ucpávku v páce kávovaru
2. páku vložte do hlavy kávovaru
3. spusťte výdejní ventil, po přibližně 10 sekundách ventil vypněte 
4. proces opakujte v intervalech přibližně po 20 sekundách, po dobu 4 minut 
5. vyjměte páku z hlavy kávovaru
6. použijte čistící kartáček k odstranění zbývajících nečistot v hlavě kávovaru
7. vše důkladně propláchněte vodou

  Čištění pák, misek, šálků, podšálků a čajových konvic
1. rozpusťte 2 čajové lžíce detergentu v jednom litru vroucí vody
2. vložte předměty do roztoku, používejte ochranné rukavice, dejte pozor na horký roztok! 
3. nechte působit přibližně 20 minut, použijte hadr nebo houbičku k dalšímu očištění
4. vše důkladně opláchněte čerstvou vodou

  Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte kontaktu s kůží a očima. Nevdechujte výpary nebo mlhu z roztoku. Během používání 
tohoto přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití si důkladně opláchněte ruce. Chraňte životní 
prostřední.

  Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsi
Skladujte pouze v originálním obalu mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního světla. Chraňte 
před vlhkostí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte styku s potravinami.

  Popis první pomoci
Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li symptomy, vyhledejte lékaře!

Při nadýchání – Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Udržujte jej v teple a klidu. Pří zástavě 
dýchání, zahajte úkony první pomoci. Přivolejte lékaře!

Při styku s kůží – Okamžitě odložte oblečení kontaminované výrobkem. Postižené části kůže důkladně 
omyjte velkým množstvím čerstvé vody. 

Při zasažení očí – Odstraňte kontaktní čočky. Oční víčka držte otevřená a vyplachujte dostatečným 
množstvím čerstvé vody. Přivolejte lékaře!

Při požití – Vypláchněte ústa vodou (pouze u osob při vědomí!) a vypijte cca 0,5l vody. Nevyvolávejte 
zvracení! Postiženého udržujte v klidu. Přivolejte lékaře!
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