
OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE
PROFIMAX SP 102 to kwaśny skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń i osadów wapiennych oraz kamienia mlecznego 
z układów DOZOWANIA MLEKA.
Jest odpowiedni do stosowania w automatycznych i ręcznych układach mleka, dyszach parowych i układach mleka w automa-
tycznych ekspresach do kawy.
● skutecznie usuwa osady z mleka
● skutecznie usuwa osady wapienne
● nie zawiera fosforanów
● skuteczny i łatwy w użyciu

SPOSÓB UŻYCIA*

UKŁADY DOZOWANIA MLEKA W EKSPRESACH AUTOMATYCZNYCH: 
Przygotować roztwór roboczy (stężenie nie większe niż 10%) 100 ml na 1 L wody. 
Dokładnie spłukać czystą wodą umyte elementy. 
MASZYNY VENDINGOWE/EKSPRESY DO KAWY - MYCIE PRZEZ ZAMACZANIE:
1) W zależności od stopnia zakamienienia przygotować roztwór roboczy (stężenie 1% - 5%) 10 ml - 50 ml na 1 litr wody, do 
sporządzenia roztworu użyć wody o temperaturze 40 °C - 50 °C. 
2) Zanurzyć czyszczone elementy w kąpieli na 15 minut. 
3) Dokładnie spłukać czystą wodą. 
TERMOSY, DZBANKI: 
1) Napełnić dzbanek gorącą wodą 40 °C - 50 °C i dodać przygotowany, w zależności od stopnia zakamienienia, roztwór roboczy 
(stężenie 1% - 5%) 10 ml – 50 ml na 1 litr wody. 
2) Pozostawić na 15 min. 
3) Dokładnie wypłukać czystą wodą.

DANE TECHNICZNE
Wygląd.........................................................Niskolepka, słomkowa ciecz
Zapach..........................................................charakterystyczny dla użytych surowców
Gęstość w 20 °C [g/cm³]................................ok. 1,145
pH.................................................................ok. 1,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

H319 - Działa drażniąco na oczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5 °C do + 25 °C, 
z dala od źródeł otwartego ognia.  24 miesięcy od daty produkcji. 

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

Usuwanie kamienia w ekspresach, maszynach
vendingowych, dystrybutorach wody i układach
świeżego mleka.
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PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

pojemność ilość sztuk
w op. zbiorczym

ilość sztuk
na palecie

1L 6 378
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