
Puhdistustabletti 
Concentrated Popcorn Kettle Cleaner 
8 kpl/st/pc 
ltk/box 
 
Tuoteseloste  
Informative label 
 

 
 

Pesutabletteja 8 kpl /pakkaus Koneen koko 4 – 32 oz => 1 tabletti   Machine size 4 - 32 oz => 1 tablet 

KETTLE PUCKS 
low foaming tablets 8 pcs / pack 

Koneen koko yli 32 oz => 2 tablettia Machine size over 32 oz => 2 tablets 

 
Tutustu turvaohjeisiin (kts pakkaus)  
Päivittäinen käyttö: -suosittelemme suojakäsineiden käyttöä 
- Kaada vettä popcorn kattilaan, jätä vajaaksi n. 3-4 cm kattilan yläreunasta. Lisää pesutabletti kattilaan. 
- Laita kattilalämmitys päälle ja lämmitä kunnes vesi on n. 70 astetta (n. 10 min).  

Sammuta kattilan lämmitys ja anna ”pesutabletin” vaikuttaa n. 30 min. 
- Kaada jäähtynyt liuos varovasti astiaan tai ämpäriin ja pois viemäriin (vältä roiskeita ja kosketus iholle) 
- Huuhtele kattila huolellisesti muutama kerta ja pyyhi sen jälkeen kuivaksi ja puhtaaksi 
Mikäli kattila on erittäin likainen: 
-toimi ylläolevan ohjeen mukaisesti – voit lisätä lämpimään kattilaan 2-4 puhdistustablettia 
 
ÄLÄ UPOTA KATTILAA MISSÄÄN VAIHEESSA VETEEN!!! 
 
Käytä silmäsuojainta prosessin aikana! Mikäli ainetta joutuu silmiin, huuhdelkaa välittömästi vedellä  n. 15 min ja hakeutukaa lääkärille! 
Herkälle iholle saattaa aiheuttaa ätsytystä, käyttäkää silloin suojakäsineitä! 
Pesutabletit eivät sisällä emäksisiä aineita. 
 
CONCENTRATED POPCORN KETTLE CLEANER: Kettle up to 32 oz.  
Normal daily use:  
Fill kettle with water 1” from the top of kettle. Add one kettle puck tablet. Heat to 160 C and allow to soak for 10 minutes.  
Turn off heat. Let cool for 30 minutes. Dump solution carefully into a basin or a pail. Rinse kettle thoroughly and wipe dry. 
For heavy duty carbon grease build-up use 2-4 tablets and repeat the above directions. 
 
DON'T IMMERSE THE BOILER IN WATER !!! 
 

Tuotekortti 
Information 

 
8 kpl/ltk  
st/låda   
pc/box 

Bruttopaino ltk 
Bruttovikt 
Total weight 

 
1,2 kg 

Tuotepaino  
Produktens vikt  
Product weight  

 
1 kg 

Pakkausmateriaali 
Förbackningsmaterial 
Packaging material 

 
Pahvi, muovi 
Paff, plastik 
Board, plastic 
 

Pakkauksen paino 
Förpackningens vikt 
Package weight 

 
0,02 kg 

Pituus 
Längd 
Length 

 
 
7 cm 

Leveys 
Bredd 
Width 

 
 
7 cm 

Korkeus 
Höjd 
Height 

 
 
12,7 cm 

Tilavuus  
Kubik  
Volume 

 
0,001 m3 

EAN-koodi 
EAN-kod 
EAN-code 

 
090939120597 

 


