
PRODUKTARK CLEAN DROP RENSEMIDDEL   
 

  
Produktnavn:  
Clean Drop rensemiddel 
 
- Et basisk middel som fjerner 
kafferester, avleiringer og 
humus fra vannet 
- Renser vanntank og vannrør 
- Rens hver 14.dag 
 
F-pak: eske med 5 poser 
D-pak: 20 F-pak 
Varenummer: 140 
 
EAN F-pak: 7027850800126 
EAN D-pak: 7027850800133 
EPD:711416    
  

  
 
 
 
 
Så enkelt er det å rense 
kaffetrakteren: 
Ca. 1 liter lunkent vann helles i 
trakterens vannbeholder. Tilsett en 
pose Clean Drop. Kaffetrakten 
settes i gang. Stopp trakteren etter 
ett minutt og la oppløsningen virke 
i noen minutter. Oppløsningen kan 
komme støtvis og som skum ut av 
trakteren.  
Rengjør glasskolbe og filterholder 
med oppløsningen. Kjør rent vann 
gjennom trakteren et par ganger. 
Clean Drop gir ingen smak etter 
skylling.  
 
Så enkelt er det å rense 
kapselmaskinen: 
Fyll vanntanken med lunkent vann 
og tilsett en pose Clean Drop. 
Start maskinen som for brygging 
av kaffe. De fleste maskiner 
stopper etter ca 25 sekunder. 
Prosessen gjentas til vanntanken 
er tom. Skyll vanntanken godt, og 
fyll den opp med rent, kaldt vann. 
Gjenta prosessen som beskrevet 
ovenfor. Maskinen skyller ut 
eventuelle rester av oppløsningen. 
Fortsett helt til vanntanken er tom 
for vann. Rens 1 gang i 
måneden.kaffemaskiner medfølger 
i esken. 
 

Clean Drop rensemiddel - 
For rengjøring av kaffetrakter og kapselmaskin!  
 
 

 

Hvorfor Clean Drop? 
 
Når du skal tilberede og nyte en 
god kopp kaffe er det viktig å 
tenke på rengjøring.   
 
Med Clean Drop rensemiddel 
rengjør du både kaffetrakter og 
kapselmaskin enkelt og effektivt,  
 
Da smaker kaffen bedre og 
maskinens levetid forlenges. 
 
Gammel kaffe og  
kaffebelegg setter dårlig smak på 
ferskbrygget kaffe. Skal du 
servere god kaffe, må utstyret 
være skinnende rent.  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Velg riktig rengjøringsmidler 
Uavhengig av type kaffetilberedningsutstyr, er såpe, klor og 
syntetiske vaskemidler bannlyst fordi de setter smak. Norsk 
Kaffeinformasjon har derfor utviklet Clean Drop spesielt 
beregnet for kaffeutstyr. Disse rensemidlene fjerner fettrester 
fra kaffen og humus fra vannet, som over tid vil gi avleiringer i  
trakteren/maskinen. Clean Drop avgir ikke smak etter skylling 
og har en spesielt god oppløsende effekt på kaffeavleiringer.   
 
 
Clean Drop markedsføres og distribueres av: 
Norsk Kaffeinformasjon Handel AS, Niels Juels gate 16, 0272 Oslo. 
Tel.: +47 23 13 18 50. E-post: cleandrop@kaffe.no  
 
Vil du lære mer om kaffe og rengjøring er du velkommen til å besøke 
våre nettsider. 
www.kaffe.no   www.cleandrop.no 

mailto:cleandrop@kaffe.no
http://www.kaffe.no/
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