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JURA melksysteem-reiniger
Vloeibaar reinigingsmiddel voor melksystemen voor het reinigen van Jura automaten voor ko�especialiteiten
Werkwijze
Speciaal ontwikkeld alkalisch reinigingsmiddel voor Jura ko�eautomaten om melkresten en -vet grondig te verwijderen. 
De formule is exact afgestemd op het gebruik in Jura ko�eautomaten. Hierdoor is een uiterst e�ectieve reiniging gega-
randeerd. Het gebruikte materiaal in de automaten wordt ontzien, voor een langere levensduur van uw ko�eautomaat. Het 
vloeibare reinigingsmiddel is ook bruikbaar op andere gebieden, bijv. voor het reinigen van apparaten om met de hand 
melk op te schuimen.

Eigenschappen
Vloeistof, helder tot lichtgeel 
Kenmerkende geur
Oplosbaar in water
pH-waarde (20°C), 12° dH: 
10 ml/1 l: 11,0-11,5

Ingrediënten
(volgens verordening (EG) Nr. 648/2004)
AQUA
SODIUM CARBONAAT 
SODIUM 3-[(2-CARBOXYETHYL) 
(2-ETHYLHEXYL) AMINO] PROPANOAAT
SODIUM POLYACRYLAAT 
KALIUM HYDROXIDE

Geadviseerde toepassing
1. Doe de aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel met water

in het melksysteem volgens de aanwijzingen in de 
bedieningshandleiding van uw apparaat.

2. Begin de reinigingsprocedure zoals beschreven in de
 bedieningshandleiding.
3. Na a�oop van de reinigingsprocedure spoelt u het apparaat

door met helder water, zoals beschreven in de 
 bedieningshandleiding.

Toxicologische en milieutechnische informatie
Het product is agressief, d.w.z. dat bij kortstondig, langdurig of herhaald contact met de huid een ontsteking van de 
slijmvliezen kan veroorzaken.
Het functioneren van openbare waterzuiveringsinstallaties wordt niet beïnvloed, zelfs niet bij de toevoer van grotere 
hoeveelheden. Het product voldoet aan de voorwaarden van biologische afbreekbaarheid overeenkomstig de verorde-
ning voor detergenten (EG) nr. 648/2004.
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Gevaren
Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie. 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. 
P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Artikelnummers:
66549, 63801, 70700, 62536, 
65917, 71320

EHBO
Bij een ongeval of onwel worden onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk gebruiksaanwijzing of veiligheidsdata-
sheet overhandigen). Verontreinigde, doordrenkte kleding meteen uittrekken.
Als het reinigingsmiddel voor het melksysteem of de voorbereide oplossing wordt ingeslikt, moet u onmiddellijk de 
mond uitspoelen en veel water in kleine slokjes drinken. Vermijd overgeven. Bij aanhoudende klachten moet u een arts 
raadplegen.
Als het reinigingsmiddel voor het melksysteem of de voorbereide oplossing op de huid terechtkomt, moet u deze onmid-
dellijk met veel water afwassen. 
Als het reinigingsmiddel voor het melksysteem of de voorbereide oplossing in de ogen terechtkomt, moet u onmiddellijk 
bij geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water uitspoelen en een oogarts raadplegen.

Aanwijzingen voor de behandeling, opslag en afvalverwijdering
Verpakking na gebruik goed sluiten. Bewaren in de originele verpakking of in een goed gesloten houder, op een koele, 
droge plaats.
Afvalcode product: 20 01 29
Resten van het product mogen via de riolering worden afgevoerd.

Verpakkingseenheden 
Flessen à 100 ml 
Flessen à 250 ml 
Flessen à 1.000 ml 

Informatie over de ingrediënten 
vindt u hier.




