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avkalkningsmedel 
 

Syraavkalkare 
Tar effektivt bort kalk och avlagringar från professionell 
diskutrustning och boilers. Regelbunden användning av C30 
universellt avkalkningsmedel håller din utrustning effektiv samtidigt 
som det saktar ner det naturliga slitaget. 
 
Användningsområde: 
Professionella kök och storkök, kaféer, barer, restauranger, matsalar, 
cateringkök m.m. 
Lämplig för: Professionella diskmaskiner, ugnar, pastakokare, vattenbad etc.  

 

Beskrivning: 

 
C30 Universellt avkalkningsmedel är en flytande syraavkalkare för 
fullständig borttagning av kalk. Djuprengör även utrustningens mest 
dolda komponenter så som munstycken, filter, spolar, boilers m.m. 
Tack vare sin låga skumkraft rekommenderas C30 universellt 
avkalkningsmedel för rengöring av utrustning och boilers med en 
automatisk avkalkningsanordning. 
Den neutrala doften gör användningen mer angenäm. 
 
Denna produkt är resultatet av noggranna tester som utförts i 
Electrolux Professional’s laboratorier. C30 universellt 
avkalkningsmedel är den bästa lösningen för gnistrande ren och effektiv 
utrustning.  
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C30 Universellt avkalkningsmedel 
 

Kemiska och fysikaliska egenskaper 
Utseende Klar vätska 
Färg Röd 
Lukt Svagt, karakteristisk lukt 
Specifik vikt 1.250 g/ml 
Vattenlöslighet Fullständig 
pH <1 

Aciditet (H3PO4) Runt 38% (viktprocent) 

▼ 
pH 

 
Användningsinstruktion: 
DISKMASKINER: Töm diskmaskinens tank och fyll den med rent vatten. 
Häll 0.5 – 1L av C30 Universellt avkalkningsmedel per 10 L vatten i vattentanken. Stäng av 
diskmaskinen och låt medlet verka över natten. För rengöring av spolarmar, ta loss dem och blötlägg i 
en lösning med samma koncentration som ovan; låt verka över natten. 
På morgonen stänger du av doseringspumpen för rengöringsmedel, återmonterar spolarmarna och 
sätter sedan igång ett 2/3 kort program så att alla dolda komponenter också blir rengjorda.  
Återanslut doseringspumpen för rengöringsmedel och kör sedan en standard diskcykel.  
 
VATTENBAD & PASTAKOKARE: Beroende på kalkgraden, gör en utspädning i varmt vatten med en 
koncentration på mellan 3% och 10% av C30 universellt avkalkningsmedel. Slå på apparaten och se till 
att koka i minst 15 minuter, stäng av och låt sedan stå i blöt över natten. På morgonen tömmer du tanken, 
sköljer och tvättar rent med ett generiskt rengöringsmedel. 
 
UGNAR MED BOILER: Följ ugnens användningsinstruktioner. 

Skumkraft: ingen 
 
Förpackning:  
2 x 5L dunkar  

 
Kod:  
0S2362 

 
Varning: 
► produkten är endast avsedd för professionellt bruk; använd inte i hushållsmaskiner. 
► transport och lagring får endast ske i originalförpackningen, i upprättstående position. 
► får inte utsättas för solljus och frystemperaturer. 
► får inte överföras till andra flaskor. 
► får inte beblandas med andra disk/rengöringsmedel. 
► måste användas upp inom 30 månader efter produktionsdatumet. 
► förpackning och dunk är helt återvinningsbar. 
► vänligen hantera det tömda materialet enligt lokala återvinningsregler. 
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