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K I T C H E N  -  K O Y Z I N A  

Como 
Για καφετιέρες, βραστήρες, ατμοσίδερα 

 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ειδικό καθαριστικό αλάτων για καφετιέρες και οικιακές συσκευές με κιτρικό οξύ. Αφαιρεί τα άλατα από 

καφετιέρες, βραστήρες, ατμοσίδερα, Με ειδική σύνθεση για ελεγχόμενη διαλυτότητα, εύκολο ξέβγαλμα και 

αποτελεσματικό καθάρισμα. Προστατεύει τα μηχανήματα και συντελεί στην καλή τους λειτουργία. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Αφαιρεί τα άλατα από οικιακές καφετιέρες, 

βραστήρες, σίδερα. 

 Βιοδιασπώμενο προϊόν. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Για τη μηχανή του καφέ φίλτρου ή του 

εσπρέσο: Γεμίστε το δοχείο νερού της συσκευής 

με διάλυμα νερού και διαλυτικού αλάτων como σε 

αναλογία 5 προς 1 μέχρι την μέγιστη ένδειξη (max). 

Aν το μοντέλο της καφετιέρας/ εσπρεσιέρας σας 

διαθέτει φίλτρο νερού, πριν την αφαλάτωση 

αφαιρέστε το και τοποθετήστε στη θέση του το 

ειδικό εξάρτημα που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή. Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία 

έως ότου περάσει όλο το διάλυμα από τη 

συσκευή. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, με 

σκέτο νερό αυτήν τη φορά, και αφήστε να περάσει 

όλο μέσα από τη συσκευή, προκειμένου να 

ξεπλυθεί τελείως. Δεν αφήνει υπολείμματα και 

οσμές. 

Για τον βραστήρα: Γεμίζετε το δοχείο ή τη 

συσκευή που θέλετε να καθαρίσετε με νερό και 

ρίχνετε μέσα (διαλύετε) 1-2 φλιτζανάκια του καφέ 

(80-150ml) como  καθαριστικό αλάτων, ανάλογα 

με το μέγεθος της συσκευής. Θερμαίνετε το μείγμα 

στους 40⁰C για μισή ώρα. Στη συνέχεια αδειάστε τη 

συσκευή και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 

Για την κεφαλή του ντους: Βάλτε 

το como  διαλυτικό αλάτων σε ένα πλαστικό δοχείο 

και βυθίστε τις βουλωμένες τρύπες σε αυτό για 10’. 

Ξεπλύνετε. 

Συμβουλές: Χρησιμοποιείτε τακτικά το como για 

να καθαρίζετε τις συσκευές σας. Μ' αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίζετε όχι μόνο την καλή λειτουργία 

τους αλλά αυξάνετε την απόδοσή τους καθώς και 

τη διάρκεια ζωής τους.   

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗΣ:  

Μη χρησιμοποιείται το προϊόν σε τσίγκινες ή εμαγιέ 

συσκευές και δοχεία.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα Υγρό, διαυγές  

PH 2-3 

Οσμή αρωματική 

Συσκευασίες 500ml 

 

 

 

Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 
W: www.newline.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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