
 
 

ONTKALKER (ontkalkingspoeder 50 gram of 4x50 gram) 
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Bedankt voor het aanschaffen van Café du Jour ontkalkingspoeder. Dit poeder is uitermate geschikt 
om espressomachines en andere koffiezetapparaten en waterkokers te ontkalken. Het poeder is 
biologisch afbreekbaar. De optimale mengverhouding is één zakje van 50 gram op één liter water. 

Instructies 

Laat 50 gram ontkalkingspoeder oplossen in één liter water. Giet het mengsel in het waterreservoir 
van uw machine en laat gedurende 10 minuten inwerken. Schakel de machine in tot de helft van de 
vloeistof is gepasseerd. Schakel de machine uit. Laat het product nogmaals 10 minuten inwerken. 
Zet de machine opnieuw aan tot de cyclus is voltooid. Spoel na behandeling het waterreservoir goed 
om, vul het daarna met schoon leidingwater en laat vervolgens het apparaat minimaal drie keer met 
alleen water werken zodat er geen kalkresten of nasmaak achterblijft. Plaats bij koffiepadmachines 
een gebruikte koffiepad in de padhouder om kalkresten uit te filteren. Ook geschikt voor het 
ontkalken van waterkokers: laat het mengsel van één liter koken in de waterkoker. Laat daarna 10 
minuten rusten. Vervolgens spoelt u de waterkoker om. Indien u meer of minder dan één liter 
ontkalkingsmengsel nodig heeft kunt u een mengverhouding van 1:20 aanhouden. 

Eventuele resten die dit ontkalkingspoeder achterlaat zijn bij inname niet schadelijk voor de 
gezondheid maar smaken onaangenaam zuur. Spoel uw apparaat daarom altijd enkele keren door 
na het ontkalken. Raadpleeg altijd de handleiding van uw apparaat voor gebruik en laat deze leidend 
zijn. Gebruik dit product niet op zuur-gevoelige oppervlakken en kalkhoudende oppervlakken zoals 
marmer etc. 

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN OVEREENKOMSTIG EU-RICHTLIJNEN 

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten 
het bereik van kinderen houden. 
P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 


