
Five Star Beverage Line Cleaner™ (NO/DK) 
Et svært effektiv rengjøringsmiddel som renser ølkraner, koblinger og tappelinjer.   

Bruksanvisning:  

1. Oppløs 1 pakke Beverage Line Cleaner i 8 til 10 liter varmt vann.  
2. Kjør rengjøringsmiddelet gjennom tappelinjen til det er mettet..  
3.  La rengjøringsmiddelet virke i 3 til 5 minutter.  
4. Etterskyll med varmt vann. 
5. For eldre og svært skitne linjer og kraner, bruk 2 pakker med Beverage Line Cleaner og la virke i 10 minutter.  

 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 
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Five Star Beverage Line Cleaner ™  (NO/DK)  

 

Fare 

Fare utsagn: Kan være skadelig ved svelging. Kan forårsake øyeirritasjon. Inneholder natriummetasilikat og 
natriumkarbonat. Ikke ta internt. 

Førstehjelp: For øyekontakt, skyll med rennende vann i 15 minutter. Kontakt lege. Ved hudkontakt, skyll med vann. Ved 
svelging, drikk store mengder vann eller melk. Kontakt lege. 

Nødnummer:  

• Norge: 
o AMBULANSE / ØYEBLIKELIG HJELP:  113 (Døgnåpen telefon) 
o GIFTINFORMASJONSSENTRALEN:   22 59 13 00 (Døgnåpen telefon)  

• Danmark: 
o SOS ALARM:     112 (24h) 
o GIFTSENTRALEN :    + 45 35 31 55 55 (24h)  
o GIFTLINJEN :    +45 82 12 12 12 (24h) 

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.olbrygging.no  

http://www.fivestarchemicals.com/


Five Star Beverage Line Cleaner ™ (SE) 
En mycket effektiv rengörare som avlägsnar envisa fläckar och igensättningar i ölkranar, barpistoler och ölslangar.  

Instruktioner: 

1. Lös upp 1 paket rengöringsmedel i 8 till 10 liter varmt vatten. 
2. Pumpa in lösningen i ölslangen tills drycken är borta från slangen och rengöringslösningen kommer ut ur kranen. 
3. Låt lösningen sitta eller cirkulera i slangen i 3 till 5 minuter. 
4. Efter rengöring, skölj slangen med varmt vatten. 
5. Anslut fatet och tryck fram öl genom den rena slangen. 
6. För äldre och kraftigt nedsmutsade linjer och kranar, använd 2 paket med dryckesrengöringsmedel och blöt i 10  

minuter. 
7. Använd därefter Five Star Acid Line Cleaner (använd enligt anvisningarna på etiketten) för att avlägsna lukt och 

smak. 

Förvaras utom räckhåll för barn. 
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Five Star Beverage Line Cleaner ™ (SE) 

 

Fara 

Faroangivelser: Kan vara skadligt vid förtäring. Kan orsaka ögonirritation. Innehåller natriummetasilikat och 
natriumkarbonat. Ta inte internt. 

Första hjälpen: Vid ögonkontakt, spola omedelbart med rinnande vatten i 15 minuter. Kontakta läkare. Vid hudkontakt, 
spola med vatten. Vid förtäring, ge vätska för att skölja munnen samt dricka förutsatt att personen är vid medvetande. 
Kontakta Giftinformatinonscentralen. 

Nödnummer GIFTINFORMATIONSCENTRALEN 112  
 
Giftinformationscentralen vid mindre akuta fall: 00 46 10 456 67 00 (Öppen telefon) 

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.olbryggning.se 

 

 

http://www.fivestarchemicals.com/

