TILLBEHÖR

Stänkskydd
Ett oumbärligt redskap för din kvarn. Skyddar från stänk av malda matrester och
vatten. Dämpar ljudet mycket väl från kvarnens malningskammare. Tillsammans
med Mr. Scrappy universalredskap får man dubbel ljuddämpning. Sitter som
standard i alla våra kvarnar men behöver bytas med jämna mellanrum då det slits
ut till slut.

Mr. Scrappy universalredskap
Fyra användningsområden i ett redskap. Förhindrar att kvarnen stänker upp vatten och
matrester när kvarnen är i drift. Fungerar också som en utmärkt ljuddämpare från kvarnens
malningskammare. Tillsammans med stänkskyddet får man dubbel ljuddämpning.
1. Skrapar av matrester i vask och på tallrik.
2. Trycker ner matavfallet i kvarnen.
3. Hindrar bestick att falla ner i kvarnen, släpper ändå genom vattnet.
4. Diskpropp för att kunna fylla upp vattnet i vasken.

Mr. Scrappy
rengöringsborste för matavfallskvarnar
•
•
•
•
•

Praktisk borste som enkelt håller din matavfallskvarn ren.
Kommer lätt åt att borsta malningskammaren nere i kvarnen.
Utformad för att passa alla kvarnar på marknaden.
Nyckelhantaget förenklar sättet att snurra borsten för att rensa kvarnen.
Hjälper till att förebygga uppkomsten av bakterier och odörer.

Mr. Scrappy fettlösande
rengöringsmedel för matavfallskvarnar
Högeffektivt fettlösande rengöringsmedel, som är vetenskapligt framtaget för att på
ett enkelt sätt rengöra, och avfetta din avfallskvarn och avloppsrör invändigt.
Lägg ner en påse rengöringsmedel direkt i kvarnen, starta vattnet och tryck på knappen
för att starta kvarnen. Låt kvarnen gå i 3-4 minuter, den kraftiga skumningen rensar bort
matrester, löser fett, tar bort odörer och lämnar efter sig en trevlig doft av citron. Enkelt!
Innehåller 4 st påsar.

Mr. Scrappy Silver Guard-magnet
Fångar de flesta metallföremål innan de faller ner i kvarnen. Magneten fungerar som
ett skydd mot att metallföremål hamnar i kvarnen och orsakar skada. Fungerar endast
på magnetiska metaller.
• Monteras lätt på kvarnen på några sekunder.
• Sitter på kvarnen dold under diskbänken.
• Hjälper till att förhindra dyra reparationer.
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