
Beskrivelse
SURE Ice & Shake er en del af en unik plantebaseret serie, bestående af 100% biologisk 
nedbrydelige professionelle rengøringsprodukter til  alle daglige rengøringsbehov. 
SURE Ice & Shake er et koncentreret produkt egnet til at rengøre, desinficere og fjerne 
kalkbelægninger og mælkesten i milkshake, ismaskiner og andre drikke automater der 
typisk forefindes i cafeer/restauranter m.m.

Egenskaber
• Egnet til at rengøre, desinficere og fjerne kalkbelægninger og mælkesten i 

milkshake, ismaskiner og andre drikke automater der typisk forefindes i cafeer/
restauranter m.m.

• Egnet til regelmæssigt brug

• Effektiv ved alle vandforhold

• Ingen tilsat duft eller farve, naturlig duft grundet de  plantebaserede ingredienser 

• Indeholder plantebaserede aktivstoffer fra fornybare ressourcer 

• 100% biologisk nedbrydeligt 

• Ingen miljøfareklassifikationer, giver ikke anledning til sikkerhedsadvarsler for 
brugeren af en brugsopløsning.

Fordele
• Sparer tid, da rengøring, desinfektion og kalkfjernelse/mælkesten kan ske med et 

produkt og uden behov for separat afkalkning.

• Meget effektivt imod et bredt spektrum af mikroorganismer, bidrager til øget 
hygiejnisk sikkerhed

• Bakterie- og gærdræbende

• Reduceret miljøpåvirkning

Brugsanvisning
Shake maskiner og andre drikke automater.
Følg maskinproducentens anvisninger.

1. Anvend 15 ml SURE Ice & Shake pr. liter lunkent vand i en spand eller vask 
(koncentration på 1,5%).

2. Fjern groft snavs inden produktet påføres.

3. Påfør opløsningen og rengør med klud eller børste.

4. Lad opløsningen virke i 5 min.

5. Skyl grundigt efter med rent vand og lad lufttørre.

Vigtig note
Inden første brug af SURE Ice & Shake på en varmebehandlende shake maskine 
anbefales det at udføre den normale procedure med rengøring, desinfektion og 
afkalkning. 2 uger senere kan man så starte med SURE Ice & Shake

SURE® Ice & Shake
Koncentreret rengørings- og desinfektionsmiddel til 
milkshake maskiner og andre drikke automater.



Tekniske data
Udseende lys gullig væske 

pH-værdi 2

Vægtfylde (20°C) 1.08

Viskositet (20°C) < 50 mPa.s

Ovennævnte data er vejledende og bør derfor ikke betragtes som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. 

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Øvrige forhold

Under de anbefalede forhold er SURE Ice & Shake velegnet til alle normalt forekommende materialer i et køkken, der tåler vand. 

Godkendelser
Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer J.nr. 2016-29-7105-00183.

Produktet virker baktericidt. Anvendes i en brugsopløsning på  1-1,5 v/v %. Desinfektion skal foretages som en særskilt arbejdsproces 
efter rengøring og afskylning med drikkevand. Efter endt desinfektion skal alle overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, 
efterskylles med rent drikkevand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage.

Mikrobiolgiske data

SURE Ice & Shake overholder alle europæiske standarder og krav til bakterie- og gærdræbende effekt indenfor 5 min.

SURE Ice & Shake er bakteriedræbende ifølge EN1276 test ved 1%, 5 minutters kontakttid, under snavsede forhold.

SURE Ice & Shake er bakterie- og gærdræbende ifølge EN13697 test ved 1%, 5 minutters kontakttid, under snavsede forhold.

SURE Ice & Shake er gærdræbende ifølge EN1650 test ved 1%, 5 minutters kontakttid, under snavsede forhold.

Miljø informationer

SURE Ice & Shake formuleringen er 100% biologisk nedbrydelig i henhold til OEDC 301B test.

Emballagestørrelser

6*1 L i plastflaske der er egnet til genbrug. 
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SURE® Ice & Shake
Koncentreret rengøring og desinfektion til milkshake maskiner og andre drikke automater.


