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P R O D U C T S P E C I F I C A T I E  Dispenser art nr 50555 en 50557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAAL 

RVS AISI 3.16 

POLYETHYLEEN 

POLYPROPYLEEN 

 

 

1 DRUKKNOP 

        40 

2 MOER  40 

3 DEKSEL 50 

 

4 PLUNGER  

       13 X 120 

5 ZUIGER MET 

     KLEP 22 

6 VEER RVS  

      316 

 

 

7 CILINDER 

      27 X 135 

 

 

8 KLEP 22 

 

 

 

 

9 STIJGBUIS  

      8 X 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van het HACCP is het zeer 

BELANGRIJK, dat U vóór het gebruik van een 

nieuwe pot/can, de dispenser eerst reinigt. 

U begrijpt natuurlijk, dat U, als U dit niet doet,  de 

nieuwe pot/can besmet met het micro-organisme 

dat zich na verloop van tijd in de oude pot/can 

gevormd kan hebben. 

  

   REINIGINGSVOORSCHRIFT 

 

De dispenser is op een eenvoudige manier te 

demonteren. Nadat U de dispenser van de 

pot/can hebt gedraaid, kunt U hem, door met de 

andere hand de cilinder vast te houden, los 

draaien. Daarna kunt U onderstaande onderdelen 

ieder afzonderlijk goed reinigen met warm water. 

Indien U het nodig acht een reinigingsmiddel te 

gebruiken, moet u de onderdelen grondig 

naspoelen met (schoon) warm water, voordat U 

de dispenser weer in elkaar zet. U mag alleen een 

reinigingsmiddel gebruiken dat volgens. het 

HACCP is toegestaan. 

Als U de dispenser nadat U hem schoongemaakt 

hebt, niet meteen gaat gebruiken is het aan te 

bevelen om hem kort, voordat U hem in gebruik 

neemt weer even met warm water door te 

spoelen. Dit moet, omdat het niet mogelijk is om 

de dispenser op alle plaatsen te drogen en er in 

het achtergebleven vocht micro-organisme 

gevormd kan hebben. 

 

TIP: Als U het pompje ingedrukt houdt, voordat U 

hem op een nieuwe pot draait en tijdens het 

draaien langzaam op laat komen, voorkomt u dat 

de pot overloopt als U de dispenser voor de 

eerste maal in de nieuwe pot gebruikt. Eventueel 

een paar keer pompen. 
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