
Beskrivning av RATIONAL underhållsprodukter 
 

Rengöringstabletter   
Artikelnr: 56.00.210 
Dessa tabletter används till alla SelfCooking Center 
(Aluminiumfärgad förpackning med lite rött på. I dessa ligger en rund stor tablett) 
 
Hur används produkten: 
Tabletten läggs direkt i fläktrumman.  
 
 
 

Care-Tabs 
Artikelnummer: 56.00.562     
 
Används till alla SelfCooking Center som är producerade efter september 2008. Kan ej användas till 
andra ugnar än SCC.  
Vanligtvis sitter ett klistermärke på ugnen där det står CareControl och då ska dessa användas. 
Care-Tabs innehåller avkalkningsmedel.  
 (blå avlång förpackning med 6 stycken tabletter inuti, liknande sockerbitar) 
 
Hur används produkten: 
Det finns speciella fack för tabletterna på SelfCooking Center ugnarna. Varje förpackning innehåller  
6st tabletter. Doseringen varierar från vilken ugn samt vilket rengöringsprogram du kör. Observera 
att om det står att du ska använda 1st i rengöringsprogrammet då menas det att du ska använda hela 
förpackningen det vill säga alla sex tabletter. Programmet anger aldrig antal tabletter utan antal hela 
förpackningar.  
 

 
(bilden föreställer ett fack där du lägger Care-Tabs i en SCC) 
 

 Rengöringstabletter och Care-Tabs används alltid som en kombination när du ska rengöra din 
ugn. Observera att mängden kan variera beroende på vilket rengöringsprogram du kör och 
vilken typ av rengöring din ugn är i behov av. 

 

 
(bilden föreställer rengöringstabletter samt Care-Tabs) 

 

 



Sköljmedelstabletter     
Artikelnr: 56.00.211  
 
Är SelfCooking Center producerat innan september 2008 används dessa sköljmedelstabletter och ej 
Care-Tabs tabletterna.  
(En aluminiumfärgad förpackning med blått på, i förpackningen ligger en tablett som även den är 
förpackad i en plastförpackning) 
 
Hur används produkten: 
Tabletterna läggs direkt i fläktrumman. Tabletterna ska ha kvar plastförpackningen när du lägger i 
den i trumman. Du tar av endast av den yttersta plasten och låter den plast som är runt tabletten 
sedan vara kvar.  

 
 Rengöringstabletter och Sköljmedel används alltid som en kombination när du ska rengöra din 

ugn.  Observera att mängden kan variera beroende på vilket rengöringsprogram du kör och 
vilken typ av rengöring din ugn är i behov av. 
 

 
 
Specialrengöring , 10 liter (flytande) 
Artikelnr: 9006.0136 
 
Dunk med röd vätska, används till alla ugnar utom SelfCooking Center.  
 
Hur används produkten: 
CM-ugn: Häll över vätskan i en sprayflaska och spraya in i ugnen med skyddskläder. Om ugnen har ett 
rengöringsprogram starta det och rengör till sist med handdusch. 
CPC-ugnar har en behållare i underkant av ugnen, dosera rengöringen i behållaren och starta 
tvättprogrammet.  På större ugnar av CPC modell kopplar du hela dunken via en slang till ugnen.   
 

 
(bilden föreställer specialrengöring) 
 

 
 
Grillrengöring, 10 liter 
Artikelnr: 9006.0153 
 
Dunk med röd vätska. 
Används precis som specialrengöring fast är ett betydligt starkare rengöringsmedel.  
 
 

 



 
Avkalkning, 10 liter  
Artikelnr: 6006.0110 
 
Dunk med gulaktig vätska  
Gäller CM plus SCC modeller utan Care Control.  
 
Hur används produkten: 
Rekommenderas att service/tekniker använder detta medel. Finns beskrivningar till ugnarna hur det 
ska användas. Skyddskläder behövs.  
 

 
 
 
 
Sköljmedel: Blå 
Artikelnr: 9006.0137 
Används enbart till CPC med CleanJet.  
 

 
(bilden föreställer sköljmedel) 
 
 
 
 
 


