Ficha de informação do produto

Produto de limpeza do sistema de leite concentrado JURA

Detergentes líquidos para sistemas leiteiros para limpeza de máquinas de especialidades de café totalmente automáticas Jura
Modo de funcionamento
Detergente alcalino desenvolvido especialmente para máquinas de café totalmente automáticas Jura para remoção de
resíduos e gordura de leite. A fórmula está adaptada precisamente para máquinas de café totalmente automáticas Jura e
garante uma limpeza com eficiência máxima e que protege o material, prolongando assim a vida útil da sua máquina de café
totalmente automática. O detergente líquido também pode ser utilizado noutras áreas como por ex. para limpeza manual e
espumadores de leite.
Características
Líquido, claro a ligeiramente amarelo
Odor característico
Solúvel em água.
valor pH (20°C), 12° dH:
10 ml/1 l: 11,0-11,5
Componentes
(de acordo com o Regulamento (CE)
n.º 648/2004)
ÁGUA
CARBONATO DE SÓDIO
SÓDIO 3-[(2-CARBOXIETIL)
(2-ETILHEXIL) AMINO] PROPANOATO
POLIACRILATOS DE SÓDIO
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO
Pode consultar informações relativas
aos componentes aqui .

Recomendação de utilização
1. Coloque a quantidade de detergente para sistemas leiteiros
recomendada no manual de instruções do seu aparelho na
quantidade de água recomendada para o seu aparelho.
2. Inicie o processo de limpeza como descrito no manual
de instruções.
3. Após conclusão do processo de limpeza enxague o aparelho
como descrito no manual de instruções com água limpa.

Indicações toxicológicas e específicas do meio ambiente
O produto é irritante, i.e., em caso de contacto breve, mais prolongado ou repetido com a pele e mucosas pode
provocar inflamações.
A função de estações de tratamento públicas não afetada, mesmo em caso de adição de quantidades maiores.
O produto cumpre as condições da biodegradação conforme o Regulamento para detergentes (CE) n.º 648/2004.
Indicações relativas ao manuseamento, armazenamento e eliminação
Fechar bem o recipiente após utilização. Conservar na embalagem original ou num recipiente para armazenamento
fechado de forma estanque em local fresco e seco.
Código de resíduos do produto: 20 01 29
Os resíduos de produto podem ser eliminados através da canalização.
Indicações de perigo
Atenção
H315: Provoca irritação cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Medidas de primeiros socorros
Em caso de acidente ou mal estar consultar de imediato um médico (se possível, apresentar manual de instruções ou ficha
de dados de segurança). Mudar de imediato a roupa suja e impregnada.
Caso o detergente para sistemas leiteiros ou a solução de limpeza preparada seja ingerido/a, lavar de imediato a boca e
beber muita água em pequenos goles. Evitar o vómito. Consultar um médico se os sintomas persistirem.
Caso o detergente para sistemas leiteiros ou a solução de limpeza preparada entre em contacto com a pele, lavar de
imediato com água abundante.
Caso o detergente para sistemas leiteiros ou a solução de limpeza preparada entre em contacto com os olhos, lavar os
olhos com as pálpebras abertas 10 a 15 minutos com água corrente e consultar um oftalmologista.
Unidades de embalagem
Garrafas à 100 ml
Garrafas à 250 ml
Garrafas à 1.000 ml
Números de artigos:
66549, 63801, 70700, 62536,
65917, 71320
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