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SÄKERHETSDATABLAD 

PULYGRIND® Kristaller 
RENGÖRINGSMEDEL FÖR KAFFEKVARNAR, ÄVEN INBYGGDA I SUPERAUTOMATISKA KAFFEMASKINER 

Revision 06 2020-09-25 

 
1. INFORMATION OM PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
1.1. Kommersiellt namn:  PULYGRIND Crystals 
1.2. Användning:    Rengöringsmedel för torrtvätt utan vatten för kaffekvarnar 
1.3. Leverantör/tillverkare:  ASACHIMICI – Via N.Sauro, 24 – 26039 VESCOVATO (CR) ITALIA 
     Tel. +39 0372 830494 -  Fax. +39 0372 830029 Marco Carubelli (info@asachimici.com) 
1.4. Brådskande samtal:  Giftinformationscentralen – Sjukhuset i Niguarda – Mi - Tel. +39 02/66101029 (överlämna detta 

säkerhetsblad) 
 
2. FAROR Inte farlig. 
 
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Blandning som innehåller ämnen lämpliga för professionella 

rengöringsmedel i kontakt med utrustning för livsmedelsproduktion. 
  

BLANDNING 

Beskrivning 

Produkten innehåller inga farliga ämnen: > 80 % stärkelse <20 % vatten 

Sammansättning och koncentration av den patenterade blandningen. Asachimicis immateriella rättigheter. 
  
4. FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rinnande vatten och/eller kontakta en 

ögonläkare vid behov - Vid förtäring, skölj munnen och drick mycket vatten. 
  
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Produkten är inte brandfarlig. Använd vid behov CO2-gassläckare. 
 
6. OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Om det rör sig om små mängder ska den utspillda produkten samlas upp och kasseras som fast 

hushållsavfall. För stora mängder, se punkt 13 i detta blad. 
 
7. HANTERING OCH FÖRVARING Produkten kräver inga speciella försiktighetsåtgärder vid hantering. Förvaring ska ske i 

täckta utrymmen. Förpackningarna ska alltid vara stängda. Även under transport ska förpackningarna skyddas mot fukt och 
värme. Temp. Max 50 °C. Korrekt förvarad förblir produkten oförändrad under lång tid. 

 
8. KONTROLL AV SKYDDSUTRUSTNING Ej avsedd för användaren. 
 
9. KEMISKA OCH FYSIKALISKA EGENSKAPER 
 - Fysiska egenskaper:    kalibrerade kristaller/tabletter. 
 - Lukt:      luktfri 

- Nedbrytningstemperatur:                   över 50 °C 
 - Allergiframkallande ämnen:    inga 

- Gluten:      glutenfri 
 - Brinnpunkt:                    >60 °C 
 - Vätefaktor (lösn. 1 % i H2O):   N/A 
 - Löslighet i H2O:     N/A 
 - Specifik vikt:     900 g/l. 
 
10. STABILITET OCH REAKTIVITET Om produkten brinner kan den utveckla kolmonoxid. 
 
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Produkten utgör inga särskilda risker för människors hälsa. 
 
12. EKOLOGISK INFORMATION Förening med snabb 100 % biologisk nedbrytning 
 
13. AVFALLSHANTERING Produkten utgör inte farligt avfall. Små mängder kan kasseras som fast hushållsavfall - Stora 

mängder ska skickas till en auktoriserad förbränningsanläggning vid uppvisande av detta säkerhetsblad. 
 
14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är inte farligt gods för nationella eller internationella transporter vare sig på väg eller 

järnväg eller via sjöväg eller flyg. Skydda produkten från regn, fukt och värmekällor under transport. 
 
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Produkten överensstämmer med gällande föreskrifter. 
 
16. ÖVRIG INFORMATION Informationen häri ges i god tro och i enlighet med vår kännedom, dock ges ingen explicit och 

underförstådd garanti. 
 
 KOPIERING AV DETTA SÄKERHETSBLAD ÄR TILLÅTEN ENBART FÖR SYFTET ATT INFORMERA PRODUKTENS SLUTANVÄNDARE. 

 Tullartikel för export: PRODUKT 1102.9090 T.D.C. 
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TEKNISKT DATABLAD/H.A.C.C.P.-SPECIFIKATIONER 

PULYGRIND® Kristaller 
RENGÖRINGSMEDEL FÖR KAFFEKVARNAR, ÄVEN INBYGGDA I SUPERAUTOMATISKA KAFFEMASKINER 

...både hygien och renlighet!   
 
 
VÅR FILOSOFI. PULYGRIND kristaller, från 2002, är det första specifika rengöringsmedlet i världen, 
speciellt designat på vårt studiecentrum för särskilda applikationer, för underhåll av kaffekvarnar, även 
inbyggda i superautomatiska maskiner. De aktiva ingredienserna i PULYGRIND kristaller representeras av 
EKOLOGISKA - FÖRNYBARA partiklar som är noggrant kalibrerade, fria från irriterande damm. 
Superkoncentrat, 100 % rena kristaller, fritt från gluten och/eller allergiframkallande ämnen. Rengör utan 
behov av demontering, kräver INTE att malningen ändras (patenterad innovativ teknologi). Frigör snabbt 
kvarnen från tidigare smakämnen: kaffe med choklad eller vaniljsmak; aromer och/eller kryddor; koffeinfritt 
kaffe; ämnen som innehåller gluten, socker och/eller kända allergener etc. 
Egenskaper: förbättrar kaffet och framhäver dess arom och ger 100 % ren smak.  
  
ANVÄNDNINGSFÖRFARANDE: För superautomatiska kaffemaskiner med inbyggd kvarndoserare: 1) 
Töm kaffebönorna från kvarnen så mycket som möjligt; 2) häll i en dos av PULYGRIND-kristaller; 3) fyll på 
med kaffebönor; 4) utan att ändra malningen starta och gör en espresso och kassera den; 5) starta igen och 
kassera kaffet; 6) fortsätt sedan med normal användning. Upprepa proceduren vid behov. Eventuella spår av 
PULYGRIND-kristaller påverkar absolut inte aromen och/eller krämigheten hos espresson och är inte 
skadliga för personer med celiaki eller diabetiker.  
För traditionella kaffekvarnar för barer eller butiker: 1) Töm kaffebönbehållaren; Töm även doseraren för 
malt kaffe; 2) lägg i en eller två påsar med PULYGRIND-kristaller direkt på kvarnarna; 3) Fyll 
kaffebönbehållaren; 4) starta kvarnen och låt alla PULYGRIND-kristaller passera; 5) Kassera de första två 
doserna med malt kaffe. 
 
ANVÄNDNINGSFREKVENS: för att undvika ansamling av mögligt eller härsket malt kaffe är det bra att 
behandla med PULYGRIND-kristaller varje kväll eller minst en gång i veckan. 
 
AUTOMATISK KONTROLL: Kontrollera resultatet visuellt. Kontrollera att det inte finns några onormala 
lukter och/eller mögel från/i det malda kaffet. Upprepa rengöringen om nödvändigt. 
 
KRITISKA PUNKTER: Kontrollera att det inte finns några gamla och illaluktande rester i 
malningskammaren.  
 
INFORMATION OCH SÄKERHET: Produkten innehåller inga konserveringsmedel. Håll alltid förpackningen 
väl tillsluten, på avstånd från värme- och fuktkällor. Om den förvaras korrekt och fortfarande är förseglad 
förblir den aktiv under lång tid.  Använd inom 5 år från det datum som är stämplat på förpackningen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRPACKNINGAR: 
- låda med 10 endospåsar à 15 g 
  Masterkartong med 24 lådor 
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