DAGELIJKSE REINIGINGS- EN DESINFECTIEPROCEDURE
Voor slagroomautomaten zonder spoelprogramma
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① Schakel de koeling uit.
② Neem het roomreservoir of de zak met slagroom uit de

① Tap een halve liter water af.

① Verwijder de garneertule.
② Verwijder de zuigstang of de BIB koppeling.
③ Spoel beide af met warm water.

Sanomat slagroomautomaat.
③ Plaats het spoelemmertje gevuld met twee liter water van
maximaal 40°C in de slagroomautomaat.

Radikaal
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water van
maximaal
40°C

① Monteer de zuigstang of de BIB koppeling.
② Monteer de spoelkoppeling.
③ Leg de garneertule ter desinfectie in het spoelemmertje.

① Tap de rest van het water af met onderbrekingen.
②
③

① Vul het spoelemmertje met twee liter water van maximaal
40°C en los hierin 20ml. Radikaal Plus op of één eetlepel
Radikaal poeder.

②
③
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① Spoel de garneertule en het spoelemmertje af.
② Vul het spoelemmertje met twee liter schoon warm water

① Spoel de garneertule en het spoelemmertje af.
② Vul het spoelemmertje met twee liter schoon koud water.
③ Tap het spoelemmertje helemaal leeg
.

5 / 10 minuten

① Tap de helft van de Radikaal oplossing af met
onderbrekingen.

② Wacht 5 tot 10 minuten en tap de rest van de
Radikaal oplossing af.

van maximaal 60°C.
③ Tap het spoelemmertje helemaal leeg met onderbrekingen.

③
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Verwijder:

① De borgpen
② De zuigstang
③ De luchtregelaar
① Verwijder de spoelkoppeling.
② Monteer de garneertule.
③

① Reinig de binnenzijde en de buitenzijde van de slagroomautomaat.
② Reinig het roomreservoir.
③ Zet de koeling weer aan.

Reinig
de hierboven
vermelde punten
goed

Demonteer eenmaal per week de luchtregelaar en reinig deze
met warm water.
Gebruik de borgpen om onderdelen uit de binnenzijde van de
luchtregelaar te verwijderen.

③
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