Ficha de informação do produto

Pastilhas anticalcario de 2 fases

Tabletes para descalcificação das máquinas de café totalmente automáticas JURA
Modo de funcionamento
Tabletes de descalcificação desenvolvidas especialmente para máquinas de café totalmente automáticas JURA à base de
ácidos orgânicos e inorgânicos para remoção de depósitos e calcificações. A fórmula está adaptada precisamente para
máquinas de café totalmente automáticas JURA e garante uma descalcificação com eficiência e que protege o material,
prolongando assim a vida útil da sua máquina de café totalmente automática. São também utilizadas noutras áreas, por ex.,
em jarros elétricos, etc., onde ocorrem depósitos e calcificações.
Características

Tablete, quadrada
Cor: em cima azul, em baixo branco
Odor neutro
Altura: 8,2 - 8,8 mm
Largura: 36 mm
Peso: 17 ± 0,5 g
Solúvel em água.
Tempo de dissolução (0,5 l/30 °C): < 5 min

Ingredientes

(de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004)
MALEIC ACID
SUFAMIDIC ACID
SODIUM BICARBONATE
BENZOTRIAZOLE
COLORANT
Pode consultar informações relativas aos
componentes aqui.

Recomendação de utilização
1. Dissolva o conteúdo num tabuleiro de blister (3 tabletes) com
a quantidade de água indicada abaixo num recipiente. Nota:
Para uma dissolução rápida utilize água quente (máx. 40 °C).
2. Inicie o processo de descalcificação como descrito no manual
de instruções.
3. Coloque a mistura no recipiente da água na altura indicada,
conforme descrito no manual de instruções.
4. Para processamento posterior, proceda conforme descrito no
manual de instruções.
Proporção de mistura IMPRESSA Classes C, E, F, J: 0,5 l,
Todas as outras IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l,
JAGUA D70: 0,3 l

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. Perigo de danos nocivos em caso de exposição prolongada através de ingestão.
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
Mantenha o recipiente vedado, protegido da humidade, água e calor.
Código de resíduos do produto: 20 01 29
Os resíduos de produto podem ser eliminados através da canalização.
Indicações de Perigo
Atenção
H302: Nocivo por ingestão.
H315: Provoca irritação cutânea.
H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P301+P312: EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/
médico. 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.
P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais.
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 as tabletes, a abrasão das tabletes ou a solução de descalcificação 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.
Caso as tabletes, a abrasão das tabletes ou a solução de descalcificação preparada seja ingerida, lavar de imediato a boca
e beber muita água em pequenos goles. Evitar o vómito. Consultar um médico se os sintomas persistirem.
Caso a solução de descalcificação preparada entre em contacto com a pele, lavar de imediato com água abundante.
Unidades de embalagem
Caixa desmontável com 3 x 3 tabletes em blister, Caixa com 36 tabletes, Recipiente com 120 tabletes.
Art. N.º 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751
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