
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD ESPRESSO - UND PAD 
KAFFEEMASCHINEN ENTKALKER  
Soluţie pentru îndepărtarea rapida a calcarului din 
aparatele de cafea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Produs cu eficienţă ridicată, fără miros, 
îndepărtează cu uşurintă calcarul,  se 
utilizează în special pentru aparatele de 
cafea. Utilizarea cu regularitate a 
produsului păstrează calitatea cafelei, 
economiseşte energie şi creşte durata de 
utilizare a aparatului. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru maşini automate şi semi-automate 
de cafea, maşinile pentru cafeaua boabe 
sau maşinile de cafea pe bază de pastile. 
Este de asemenea indicat pentru filtrele de 
cafea si fierbătoarele de apă. 
Indicat si pentru foarte multe tipuri de 
suprafeţe şi obiecte cu calcar şi pentru 
pete calcaroase. 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: acizi organici, amestec pe 
bază de apă 
pH: aprox. 1.5-1.8 
Densitate: aprox. 1.035 g/cm3 

Consum: suficient pentru 6 cicluri de 
curăţare a aparatului de cafea 
Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Dozaj: Amestecaţi o jumătate de cană 
(aproximativ 60 ml) de soluţie pentru 
îndepărtarea rapidă a calcarului din 
aparatele de cafea cu 250 ml de apă. 
Pentru maşina de cafea/ maşina automată 
de cafea: Turnaţi amestecul în rezervorul 
de apă al maşinii. Porniţi aparatul. Lăsaţi 
să curgă jumătate din amestec. Opriţi 
aparatul. Aşteptaţi 15 minute ca soluţia să 
acţioneze. Lăsaţi apoi restul de amestec să 
curgă. Clătiţi cu trei căni de apă curată. 
Pentru maşinile de cafea pe bază de 
pastille: Aşezaţi rezervorul maşinii de cafea 
sub jet de apă fierbinte/ajutajul de abur. 
Umpleţi rezervorul de apă cu amestecul de 
soluţie. Porniţi maşina de cafea. Lăsaţi să 
curgă minim 2 căni. Eliminaţi apoi restul de 
amestec de soluţie rămasă în rezervor. 
Clătiţi şi umpleţi rezervorul cu apă curată. 
Lăsaţi să curgă minim 3 căni de apă. 
Atenţie! Respectaţi instrucţiunile 
producătorului de utilizare a produsului.  
Produsul conţine acizi. Evitaţi stropirea 
unor suprafeţe sensibile la acizi, precum: 
marmura, emailul, cromul. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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