
 

Ficha de informação do produto

JURA Pastilhas de limpeza de 3 fases
Pastilhas para a limpeza de máquinas de café totalmente automáticas JURA

Modo de funcionamento
Detergente alcalino desenvolvido especialmente para máquinas de café totalmente automáticas JURA para remoção de 
resíduos e gordura de café. A fórmula está adaptada precisamente para máquinas de café totalmente automáticas JURA e 

café totalmente automática. Também podem ser utilizadas para efetuar a limpeza de garrafas térmicas e outros recipi
-

entes/aparelhos que contenham depósitos. Neste processo, ter atenção para que as pastilhas sejam dissolvidas a uma 
temperatura de água de pelo menos 90 °C.

Características
Pastilha, cilíndrica, curvada em baixo, 
em forma de hemisfério em cima
Cor: branco em baixo/azul escuro central/
azul-claro em cima
Odor neutro altura: < 15,2 mm
Diâmetro: 16,1 mm ± 0,1 mm
Peso: 3,4 g ± 0,1 g solúvel em água.
Tempo de resolução (0,25 l/90 °C): < 10 min

Componentes
(de acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 648/2004) 

Pode consultar informações relativas aos 
componentes aqui.

Recomendação de utilização
1. Coloque um recipiente por baixo da saída do café.
2. Inicie o processo de limpeza como descrito no manual de 

instruções.
3. Coloque a pastilha no funil de enchimento do café 

previamente selecionado no momento indicado.
4. Para continuar o processo, proceda conforme descrito no 

manual de instruções.

O produto é irritante, isto é., em caso de contacto breve, mais prolongado ou repetido com a pele e mucosas pode 

O produto cumpre as condições da biodegradação conforme o Regulamento para detergentes (CE) n.º 648/2004.
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Indicações de perigo
Atenção
H315: Provoca irritação cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.
P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P305+P351+P338: SEO ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Indicações relativas ao manuseamento, armazenamento e eliminação
Mantenha o recipiente bem fechado e proteja-o da humidade, da água e do calor. 
Código de resíduos do produto: 20 01 29

Unidades de embalagem
Caixa dobrável com 2 pastilhas no blister, caixa dobrável 
com 6 pastilhas no blister
Lata de 25 pastilhas, enlatadas com 100 pastilhas
Números de artigos: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225,
25045, 25053
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Medidas de primeiros socorros

de dados de segurança).
Informações gerais: Não são necessárias medidas especiais. Em caso de inalação: Providenciar ar fresco. Em caso de 
contacto com a pele: Lavar imediatamente com água. Em caso de contacto com os olhos: Se a pálpebra estiver aberta, 
lavar os olhos com água abundante durante vários minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão: Enxaguar 
a boca e beber muita água. Não provocar vómito. Consultar um médico se os sintomas persistirem.

UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

SODIUM CARBONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM GLUCEPTATE
SODIUM CARBONATE PEROXIDE
SODIUM SULFATE
ADIPIC ACID
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFNATE
MAGNESIUM STEARATE
SODIUM LAURYL SULFATE
COLORANT

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm

