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Composição: 
 
COFFILIS é uma formulação química de tecnologia 
moderna, constituída por sais de sódio em reação 
moderadamente alcalina. 

 
 

 

Características: 

 

Aspeto: Pó 

Cor: Branco 

Aroma: Característico 

pH (solução a 10%): 8,6 – 10,6 

Densidade: N.A. 

Apresentação: Embalagens de 1 Litro em caixas 

de 15 UN. 
 

 

Propriedades: 
 
COFFILIS é um super detergente em pó, isento de 
fosfatos, formulado para a limpeza diária do circuito 
interno das máquinas de “café expresso” e das 
respetivas peças. 
 
Elimina rápida e facilmente todos os resíduos de café 
do circuito interno e das peças amovíveis, por 
mergulho. 
 
É inodoro e compatível com a indústria alimentar. 
 
A utilização regular do produto COFFILIS evita os 
entupimentos e o sabor desagradável a queimado do 
café, melhorando substancialmente a sua qualidade, 
aumentando a durabilidade das máquinas. 
 
Não ataca as máquinas nem os materiais de inox. Não 
recomendável a sua utilização em alumínio. 

 
Campo de aplicação: 
 
COFFILIS é particularmente recomendado para 
limpeza dos resíduos de café da generalidade das 
máquinas de “café expresso”. 
 
 

 

 
 
 
Modo de emprego: 
 
Limpeza do grupo e interior das máquinas: 
 

Para uma limpeza adequada e economicamente 
vantajosa, recomendam-se os seguintes passos: 
 

I - Inserir o filtro “cego” no manípulo e colocar ½ 

colher de chá de COFFILIS (cerca de 2 a 3 gramas),  
e proceder como se estivesse a tirar um café. 
 

II - Seguidamente iniciar o ciclo de limpeza da 
máquina, abrindo a água durante cerca de 10 

segundos, fazendo uma pausa de mais 10 segundos. 
 

III - Repetir esta operação 4 ou 5 vezes. 
 

IV - Remover o porta filtros e lavar o filtro “cego”. 
 

V – Repetir a operação descrita no ponto II, desta vez 
sem produto, apenas para lavar. 
 

VI – Para finalizar tirar um “café expresso”, que não 

deve ser aproveitado, para garantir que foram 
eliminados todos os resíduos do produto. 

 

Limpeza das peças amovíveis por imersão: 
 

I – Juntar todas as partes metálicas, filtros e porta 
filtros que se pretendam limpar e mergulhá-los num 

recipiente com água quente, (pode retirar a água 
quente da máquina), à qual deve juntar 1 colher de chá 
de COFFILIS (cerca de 5 a 6 gramas), por cada litro de 

água. 
 

II – Deixar em imersão cerca de 30 minutos. 
 

III – Evitar mergulhar as partes de plástico dos 
manípulos. 
 

IV – Enxaguar com bastante água limpa. 
 

Para melhor rentabilizar a solução que foi utilizada na 
imersão das peças, pode ainda limpar as restantes 
partes da máquina, que contenham resíduos de café, 
passando seguidamente com água limpa. 
 
Armazenagem: Sem cuidados especiais. 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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