
C1.1
Beschrijving
Reinigingstablet voor het dagelijks reinigen van een breed scala aan traditionele en vol 
automatische espressomachines. Dit product, samengesteld voor krachtige reiniging 
en spoelen, kan gebruikt worden voor het reinigen van traditionele espressomachines, 
vol automatische machines alsmede het laten weken van koffie- en espressomachine 
onderdelen.

Voordelen
• Samengesteld voor gecontroleerde oplosbaarheid, krachtige reiniging en spoelen

• Afgestemd en ontwikkeld voor de reiniging van een grote verscheidenheid aan vol 
automatische espressomachines en andere koffiemachines

• Ingrediënten zijn fosfaatvrij, geurloos en biologisch afbreekbaar, elke verpakking is 
volledig recyclebaar

Gebruiksaanwijzing
Vol automatische espressomachines
Volg de “Onderhouds- en reinigingsinstructies” van de machineleverancier.

1. Bedoeld voor dagelijks gebruik.

2. Plaats één Suma Café AutoTab C1.1 reinigingstablet in de machineopening en volg de 
“Onderhouds- en reinigingsinstructies” van de machineleverancier.

Traditionele espressomachines
Spoelen (elke groepskop)
1. Plaats blindfilter en voeg 1 tablet per groep toe. Plaats filterhouder in de groep.

2. Activeer koffiezetcyclus voor 10 seconden. Stop 10 seconden. Herhaal 5 keer.

3. Verwijder filterhouder, blindfilter spoelen, terugplaatsen. Herhaal stap (2) zonder 
Suma Café AutoTab C1.1 tablet om te spoelen.

4. Maak een kopje espresso en gooi deze dan weg om er zeker van te zijn dat er geen 
resten achterblijven.

Weken van filterhouder
1. Laat filters en filterhouder 30 minuten weken in 2 tabletten per 1 liter heet water.

2. Met schoon water afspoelen.

Koffiemachines
1. Verwijder de koffie uit de machine en voeg 4 Suma Café AutoTab C1.1 tabletten per 2 

liter (van de zetcapaciteit) rechtstreeks in de filter toe.

2. Laat een volledige zetcyclus doorlopen en laat 30 minuten staan.

3. Met schoon, heet water afspoelen.
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Technische gegevens
Kleur:  vast, wit tablet 
pH-waarde (10g/l):  10,0 – 10,3

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden 
geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product 
staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). In 
de oorspronkelijke verpakking bewaren. Vermijd extreme temperaturen.

Product toepasbaarheid
Volgens de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Café AutoTab C1.1 geschikt 
voor gebruik op de meeste, in keukens voorkomende, roestvrijstalen materialen. Niet 
gebruiken op aluminium.

Certificaten
Dit product heeft Kosher, Halal en NSF certificaten.
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