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C22 Rengöringstabletter 
Professionell ugnsrengöring 
för Electrolux Professional 
SkyLine ugnar 

 
Electrolux Professional C22 rengöringstabletter är 
särskilt framtagna för Electrolux Professional SkyLine 
ugnar. Regelbunden användning av C22-tabletter 
hygienisk renhet av din utrustning, vilket säkerställer 
produktprestanda och överensstämmelse med 
garantivillkoren. 

 
Användningsområde: 
För Electrolux Professional ugnar med självrengörigssystem 

 
Beskrivning: 
C22 rengöringstabletter är fosfat- och fosforfria och högeffektiva för grundlig 
rengöring av feta, oljiga och inbrända rester. 
► Garanterar hygiensäkerhet för säker mathantering. 
► Enkel användning med smarta doseringspåsar. 
► Minimal miljöpåverkan tack vare nedbrytbara ingredienser. 
► Alkalisk nivå, pH (1%) > 13. 
► Fungerar tillsammans med Electrolux Professional C25 skölj- och avkalkning. 
► Semitransparent hink gör det enkelt att se när du behöver beställa mer. 

 
Produkt utvecklad och testad av Electrolux Professional  
C22 rengöringstabletter från Electrolux Professional är framtagna för SkyLine 
ugnar med självrengöringssystem. Bäst rengöringsprestanda uppnås när C22-
tabletten används tillsammans med ugnsrengöringsprogrammet, i enlighet med 
Electrolux Professional användarspecifikationer. 

 
Kemiska och fysikaliska egenskaper 

 

Utseende Tablett 

Färg Vit 

Lukt Karakteristisk lukt 

Vikt 65 g 

Vattenlöslighet Fullständigt löslig i vatten 

pH (1%) > 13 

▼ 

 
 
 
 

 
Bilden som visas är endast en representation av 
produkten och variationer kan förekomma.
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Användningsinstruktion: 
1. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. 
2. Lägg C22-tabletten i den behållare för rengöringstabletter som finns på botten 

av ugnens insida. 
3. Sätt på rengöringsprogrammet och följ anvisningarna som visas på skärmen. 

  
Förpackning: 
Hink med 100 st tabletter. 

 
Kod:  
0S2395 

 
Varning: 
► produkten är endast avsedd för professionellt bruk; använd inte i hushållsmaskiner. 
► ska förvaras i en sval, torr miljö. 
► håll hinken stängd med locket på. 
► ska används inom 36 månader från produktionsdatum. 
► använda doseringspåsar och hinkar kan återvinnas i enlighet med gällande 

lagstiftning och lokala återvinningsregler. 
► för mer information se produktetiketten och säkerhetsdatabladet. 
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