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AUTOMAT-RENS
RENGØRINGSMIDDEL TIL LÆSKEDRIKAUTOMATER OG SAFTKØLERE

Anvendelsesområder:
Rengøring af læskedrikautomater og saftkølere. Kan også anavendes som unversielt rengøringsmiddel til gulve, vægge,
inventar m.m.
Opløser effektivt snavs, fedtstoffer, proteinstoffer m.m.

Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.
Dosering i 5 ltr. vand:
Læskedrikautomater ..................: 1 dl (2%)
Saftkølere ..................................: 1 dl (2%)
Alm rengøring ...........................: ½ dl (1%)
pH-værdi i brugsopløsning ........: 2% ca. 9,5

1% ca. 9

Rengøringsvejledning:

1.

2.

Forskylning med rent vand (5-6 ltr.) med tændt
cirkulationspumpe i 1 minut. Vandtemperatur
55 0C – 60 0C
Tøm maskinen for vand gennem
ventiler/aftapningshaner.

3.

Pumpehuset eller rørevingerne tages op, rengøringes
og monteres igen.
(se montagevejledning)

4.

Kom 5 ltr. Varmt vand (55 0C – 60 0C) iblandet 1 dl
automat-rens i hver beholder. Tap et glas fra hver
beholder gennem ventiler/aftapningshaner for at få
opløsningen ud slanger og ventiler. Lad opløsningen
stå i maskinen i 15 min. Med cirkulationspumpen
tændt.

5.

Tøm maskinen for opløsningen gennem
ventiler/aftapningshaner.

6.

Skyl maskinen igennem med 2 ltr. rent vand pr gang i
hver beholder med cirkulationspumpen tændt. Tøm
maskinen gennem ventiler/aftapningshaner. Denne
operation udføres til alt skum og rengøringsvæske er
ude af maskinen

7.

8.

Rengøring (manuelt) af bægerbeholder og
aftapningssystem.
Under pkt. 5 anbefales der, at de benytter ca 2 ltr. af
den aftappede opløsning til rengøring af Deres
blandedunk til læskedrik. HUSK af skylle
blandedunken grundigt efter med rent varmt vand.
Under punkt 6 og 8 er det vigtigt med efterskylning
således at der på ingen måde opstår afsmag.

Dagligt tømmes drypbakken for spild og
kondensvand, hvorefter den rengøres i varmt vand.
Har maskinen været ude af drift i mere end 3 dage,
skal maskinen rengøres før opstart.
Der skal altid være KØL på maskinen, når der er
læskedrik/saft i
Emner og redskaber som kommer i kontakt
med levnedsmidler, kød og kødvarer skal altid
afskylles med rent vand.

Emballage:
2,5 ltr. plastdunk
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