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2 in 1 ontkalkingstabletten
Tabletten voor het ontkalken van JURA koffieautomaten
UFI: 6250-10GK-U00A-V32V

Werking
Speciaal voor JURA ko�eautomaten ontwikkelde ontkalkingstabletten op basis van organische en anorganische zuren, 
voor het grondig verwijderen van afzettingen en kalk. De formule is exact afgestemd op het gebruik in JURA ko�eauto-
maten. Hierdoor is een e�ectieve reiniging gegarandeerd. Het gebruikte materiaal in de automaten wordt bij het ontkalken 
ontzien, voor een langere levensduur van uw ko�eautomaat. Ze zijn ook bruikbaar voor andere toepassingen, zoals in 
waterkokers, ketels, e.d. waarin kalk en afzettingen kunnen ontstaan. 

Eigenschappen
Tablet, vierkant
Kleur: bovenzijde blauw, onderzijde wit 
Neutrale geur
Hoogte: 8,2 - 8,8 mm
Breedte: 36 mm
Gewicht: 17 ± 0,5 g
Oplosbaar in water
Duur van het oplossen (0,5 l/30 °C): < 5 min
Ingrediënten
(volgens verordening (EG) Nr. 648/2004) 
MALEIC ACID
SULFAMIC ACID
SODIUM BICARBONATE
BENZOTRIAZOLE
COLORANT

Informatie over de ingrediënten vindt u 
hier.

Geadviseerde toepassing
1. Los de inhoud van een blisterverpakking (3 tabletten) op met

de hieronder vermelde hoeveelheid water in een houder. Tip:
als snel oplossen wenselijk is, gebruikt u het best lauw water
(max. 40°C).

2. Begin met het ontkalken zoals beschreven in de
bedieningshandleiding.

3. Doe het mengsel op het gewenste tijdstip – volgens
de beschrijving in de bedieningshandleiding – in het
waterreservoir.

4. Voor de verdere procedure volgt u de beschrijving in de
bedieningshandleiding.

Mengverhouding: IMPRESSA C-, E-, F-, J-klasse: 0,5 l, alle andere 
IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l, JAGUA D70: 0,3 l

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH 
Postfach 99 01 44
D-90268 Nürnberg
Tel: +49 (0) 911 25 25 0 
de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH 
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau
Tel.: +49 (0) 8821 966 73 0 
juragastroworld.de

Toxicologische en milieutechnische informatie
Het product is agressief, d.w.z. dat het bij kortstondig, langdurig of herhaald contact met de huid een ontsteking van 
de slijmvliezen kan veroorzaken. Gevaar van ernstige schade aan de gezondheid bij langere blootstelling als gevolg 
van inslikken.
Het functioneren van openbare waterzuiveringsinstallaties wordt niet beïnvloed, zelfs niet bij de toevoer van grotere 
hoeveelheden. Het product voldoet aan de voorwaarden van biologische afbreekbaarheid overeenkomstig de 
verordening voor detergenten (EG) nr. 648/2004.
Aanwijzingen voor de behandeling, opslag en afvalverwijdering
Houder goed gesloten houden, beschermen tegen luchtvochtigheid, water en warmte.
Afvalcode product: 20 01 29
Resten van het product mogen via de riolering worden afgevoerd.
Gevaren
Let op!
H302: Schadelijk bij inslikken.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H412: Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking volgens de plaatselijke voorschriften aan de afvalverwerking toevoeren.
Eerste hulpmaatregelen
Bij een ongeval of onwel worden onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk gebruiksaanwijzing of veiligheidsdata-
sheet overhandigen). Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. 
Als het tablet, gruis van het tablet of de voorbereide oplossing in de ogen terechtkomt, moet u onmiddellijk bij geopend 
ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water uitspoelen en een oogarts raadplegen.
Als het tablet, gruis van het tablet of de voorbereide oplossing wordt ingeslikt, moet u onmiddellijk de mond uitspoelen 
en veel water in kleine slokjes drinken. Vermijd overgeven. Bij aanhoudende klachten moet u een arts raadplegen.
Bij contact van de ontkalkingsoplossing met de huid onmiddellijk met veel water afwassen.

JURA Elektroapparate AG
Ka�eeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33
jura.com

Verpakkingseenheden: Vouwdoos met 3 x 3 tabletten in een 
blister, doos met 36 tabletten, flacon met 120 tabletten. 
Art.-nr. 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm



