REININGSMIDDELEN
VOOR UW KOFFIE
MACHINE
Het zorgvuldig reinigen van uw koffie
machine verlengt niet alleen de levensduur
van het apparaat, maar komt ook de
kwaliteit van de koffie ten goede. Om uw
koffie machine in top conditie te houden, is
het belangrijk om de koffie machine goed
te onderhouden met reinigingsmiddelen. Er
zijn meerdere soorten reinigingsmiddelen
nodig om uw koffie machine in top conditie
te houden. Het type reinigingsmiddel hangt
af van de ingrediënten die gebruikt worden
in de koffie machine (koffie, melk, cacao
poeder etc.). Elk ingrediënt heeft zijn eigen
eigenschap en daarom is een passend
reiningsmiddel nodig.

DE BIJBEHORENDE REINIGINGSMIDDELEN VOOR UW KOFFIEMACHINE

Geschikt voor

Koffiesysteemspoeling

Verse
melksysteemspoeling

Instant & cafitessesysteem handwasmiddel

Cafitesse
systeemspoeling

Artikelomschrijving

Suma tabletten 1.7

Suma tabletten 3.7

Suma tabletten 2.2

Rinza M61 tabletten

Artikelnummer

4016974

4056510

4016975

4025909

Advies

Dagelijks

Dagelijks (4 dagen = grote
bus) (5e dag = kleine)

Wekelijks (1 tablet op 2
liter hand warm water)

Wekelijks

Espresso machines

Cafitesse machine

Alleen koffie

✔

Koffie & verse melk

✔

Koffie & instant poeder

✔

Koffie, verse melk &
instant poeder

✔

✔
Alleen voor SPRSO Giro
✔

✔
Alleen voor SPRSO Giro
✔

✔

✔

Cafitesse zonder melk

✔
2x wekelijks

✔
niet voor Compact/Black

Cafitesse met melk

✔
2x wekelijks

✔
niet voor Compact/Black

Instant machines

Alle machines

✔

Fresh brew machines

Alle machines

✔

De genoemde reinigingsmiddelen zijn op werking getest. Gebruik van andere reinigingsmiddelen wordt sterk afgeraden en eventuele onkosten ten gevolge van het gebruik van andere reinigingsmiddelen worden gefactureerd.

Voor meer informatie over het reinigen van uw koffie
machine ga naar https://www.jacobsdouweegbertsprofessional.
nl/support/reinigingsmiddelen-overview/

MACHINE SPECIFIEKE REINIGINGSMIDDELEN
Voor deze onderstaande machines heb je extra reinigingsmiddelen nodig

Artikelomschrijving

Soul ontkalkingscartrigde

Melkslangblauwe buis

Melksslanggele buis

Doordrukstrip
Suma Café Milk
tabletten met spons Clean tabletten 3.5

Renegite Declac

Rinza L12

Cafiza E16 tabletten

Brita Aqua Aroma
Crema

Artikelnummer

55118117/4061101

55118743

55109251

55026997

100889126

39700

4055137

4061280

4061281

Advies

Wanneer de
machine het
aangeeft

Melkslang om de
andere dag
vervangen

Melkslang om de
andere dag
vervangen

Dagelijks

Wekelijks

Wanneer de
machine het
aangeeft

2x wekelijks

Wekelijks
koffiesysteemspoeling

Perodiek

Schaerer soul

✔

Barisa One
Verse Melk
Barisa One
Powerpack Verse
Melk

✔

✔

Schaerer Joy

✔

Omni Espresso

✔

Omni Fresh Brew

✔

Promesso

✔

✔

✔

SPRSO Giro

✔
De genoemde reinigsmiddelen zijn op werking gestest. Gebruik van andere reinigingsmiddelen wordt sterk afgeraden en eventuele onkosten ten gevolge van het gebruik
van andere reinigingsmiddelen worden gefactureerd.

Voor meer informatie over het reinigen van uw koffie
machine ga naar https://www.jacobsdouweegbertsprofessional.
nl/support/reinigingsmiddelen-overview/

✔

