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Sektörün ilk buz makinası temizleyicisi...

Nickel Safe Ice Machine Cleaner

4287-08                 ~4lt Bidon                

4287-34                 ~0,5lt Şişe                

Ürün Kodu:















Nickel-Safe Ice Machine Cleaner, buz makinalarında bulunan (nikel) 
paslanmaz ve kromaj kaplı evaporatörlerde oluşmuş kireç ve istenmeyen 
oluşumların temizliği için geliştirilmiş, sitrik/fosforik asit bazlı, gıda sınıfı 
temizleyicidir.

Manitowoc ve diğer paslanmaz evaporatöre sahip buz makinası üreticileri 
tarafından onaylanmış bir üründür.

Ürün,Ürün, Manitowoc işbirliği ile tanıtılan ilk nikel korumalı buz makinası temizleyicisi 
olmuştur.

Ürün gıda sınıfıdır, bulaşmalarda insan sağlığına zarar vermez.

Su sebilleri, çay, kahve vb. içecek makinalarının kireç temizliğinde güvenle 
kullanılır.

KireçKireç buzun tadını bozar,  makinalarda arıza ve verimsizliğe yol açar, Nickel 
Safe IMC kullanıldığı buz makinalarında servis ihtiyacını azalttığı gibi, 
makinaların daha verimli çalışmalarını sağlar.

Made in USA

 Buz saf sudan oluşur, bu yüzden su içerisinde bulunan bazı mineraller buz oluşurken dışarıda 
kalır. Bu mineraller buz makinası evaporatörleri üzerinde birikerek kireç vb. kalıntılar 
oluştururlar. Bu birikintiler buzun tadını bozar ve makinanın üretim performasını olumsuz yönde 
etkiler. Biriken bu kireci kazıyarak temizlemeye kalkmak evaporatöre zarar vererek, delinmesine 
yol açabilir. Kireç çözme işlemi sadece uygun temizleme sıvıları ile yapılmalıdır. Bazı vb. içecek 
ve gıda maddeleri ile birlikte kullanıldığından, herhangi bir bulaşma durumunda insan sağlığına 
olumsuz etkisi olmamasına  ( gıda sınıfı / food grade )  ve cihaz’a zarar vermeyen yapıda 
olmasınaolmasına dikkat edilmelidir. İşte Nu-Calgon Nickel-Safe Ice Machine Cleaner ürünü tüm bu 
şartları sağlar. Nickel Safe IMC sektörün ilk buz makinası temizleyicisidir.

Buz makinaları için temizleme talimatı;

>̀ Ürünü kullanırken uygun koruyucu kıyafet, gözlük ve eldiven kullanın.
> Cihazın enerjisini ve su giriş vanasını kapatın, içerisindeki buzları dışarı alın.
> Su kanalı, su dağıtım borusu, su perdesini (kafesi) ve diğer çıkabilen üzerinde kalıntı bulunan 
tüm parçaları dışarı alın.
>> Ayrı bir kap veya kova içerisine 4 lt sıcak su ile 100ml (100 cc) Nickel-Safe IMC ürününü 
karıştırın. ( Daha fazla su kullanılacak ise aynı oranda ürün ekleyin) Şişe üzerinde 100ml çizelgesi 
mevcuttur, yarım su bardağı~100ml’dir.
> Makina parçalarını hazırladığınız bu çözeltide kalıntılar temizleninceye kadar bekletin. İnatçı ve 
kalın birikintiler için yumuşak bir fırça kullanın.
> Aynı solüsyonu kullanarak buz kabı ve benzeri ekipmanları da temizleyin ve işlem bitiminde 
durulayın. Dışarıda temizlediğiniz parçaları da akan su altında duruladıktan sonra yerlerine takın.
>> Evaporatör ve devir daim hatlarında kalan birikintileri temizlemek için, buz makinası 
üreticisinin talimatlarına uygun miktarda Nickel-Safe IMC ürününü makinaya ekleyin. Eğer böyle 
bir talimat mevcut değil ise makinadaki her 4lt su için 150ml (150 cc)  Nickel-Safe IMC ürünü 
ekleyin.
> Oluşan karışımın 10 dakika kadar makina içerisinde sirküle ettirin, kalın birikinti ve kireç 
tabakaları için bu süre biraz daha uzayabilir.
> Tüm dağıtım kanallarının ve gözeneklerinin temiz ve açık olduğundan emin olun.
> Makina içeirisndeki çözeltiyi boşaltın ve enaz 30sn süre ile makinayı temiz su ile durulayın.> Makina içeirisndeki çözeltiyi boşaltın ve enaz 30sn süre ile makinayı temiz su ile durulayın.
> Makinada bulunan suyu buşaltın, buz haznesini temiz su ile durulayın, bu işlemlerden sonra 
makinanız temizlenmiştir.
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Paslanmaz çelik dostu, gıda sınıfı temizleyici


