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C25 Skölj & avkalkningtabletter 
Professionell ugnsrengöring 
för Electrolux Professional SkyLine ugnar 
 
 

Electrolux Professional C25 skölj- och avkalkningstabletter 
är en fosfat- och fosforfri 2-1 lösning som både sköljer rent 
och tar bort kalk. Den är speciellt framtagen för Electrolux 
Professional SkyLine ugnar med integrerat 
självrengöringssystem. Regelbunden användning av C25-
tabletter garanterar borttagning av kalkavlagringar som 
finns på ugnens boiler och insida. Detta säkerställer 
ugnens prestanda samtidigt som relevanta garantivillkor 
bibehålls. 

Användningsområde: 
För Electrolux Professional ugnar med självrengörigssystem 

 
Beskrivning: 
► Enkel användning med smarta doseringspåsar. 
► Minimal miljöpåverkan tack vare nedbrytbara ingredienser. 
► Alkalisk nivå level, pH (1%) ≥ 2,3. 
► Fungerar tillsammans med Electrolux Professional C22 & C23 
rengöringstabletter för ugnar. 
► Semitransparent hink gör det enkelt att se när du behöver beställa mer. 

 
Produkt utvecklad och testad av Electrolux Professional 
C25 skölj- och avkalkningstabletter från Electrolux Professional är särskilt 
framtagna för SkyLine ugnar med Electrolux Professional självrengöringssystem. 
Bäst skölj- och avkalkningsprestanda uppnås när C25-tabletten används 
tillsammans med ugnsrengöringsprogrammet, i enlighet med Electrolux 
Professional användarspecifikationer. 

 
Kemiska och fysikaliska egenskaper 

 

Utseende Tablett 

Färg Vit 

Lukt Ättiksyra 

Vikt 30 g 

Vattenlöslighet Fullständigt löslig i vatten 

pH (1%) ≥ 2,3 

 

▼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden som visas är endast en representation av 
produkten och variationer kan förekomma.
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Användningsinstruktion: 
1. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. 
2. Placera C25-tabletten i den behållare som finns på ugnen och som 

är speciellt för C25 skölj- och avkalkningstabletter. 
3. Sätt på rengöringsprogrammet och följ anvisningarna som visas på skärmen. 

 
Förpackning: 
Hink med 50 st tabletter 

 
Kod: 
0S2394 

 
Varning: 
► produkten är endast avsedd för professionellt bruk; använd inte i hushållsmaskiner. 
► ska förvaras i en sval, torr miljö. 
► håll hinken stängd med locket på. 
► ska används inom 36 månader från produktionsdatum. 
► använda doseringspåsar och hinkar kan återvinnas i enlighet med gällande lagstiftning och lokala  
återvinningsregler. 
► för mer information se produktetiketten och säkerhetsdatabladet. 
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