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Effektomat AFL                   

Tekutý nebo prášek 
 

    

Čistící prostředek pro denní čištění ručních myček skla 

Proč je toto čištění tak důležité? 
Protože správně načepované pivo do čisté sklenice je poslední cestou na cestě piva k zákazníkovi. Je 

tedy důležité dbát na čistotu nejen pivního vedení, čistotu sklenice, ale i na čistotu ruční myčky skla. V 

nevyčištěné ruční myččce skla se tvoří pivní nečistoty, které se zachycují jak v myčce tak i na 

kartáčích. Tyto nečistoty poté ulpívají na sklenicích. Myčka i sklenice začnou zapáchat a pivní pěna se 

začne srážet,  i když je pivní vedení čisté. Pivo tak ztrácí svou chuť i vlastnosti. 

 Tomu je třeba zabránit!      
Použitím certifikovaného  přípravku Effektomat AFL v tekutém stavu nebo prášku. 

 

Používání přípravku Effektomat AFL je tak jednoduché! 
A. Malé znečištění a denní čištění  
Použijte roztok min. 0,1 l (100 ml) přípravku Effektomat AFL a vody (voda může být studená nebo 

max. 30 °C teplá, nepoužívejte horkou vodu).  

Nerozebírejte přitom ruční myčku!!! 
Přípravek Effektomat AFL nalijte do tělesa přístroje i s kartáči, doplňte vodu, nechte 20-30 min 

působit, potom roztok vylijte, myčku propláchněte vodou a připojte opět k přívodu vody.   

B. Velké znečištění  
1. Rozmontujte myčku, vyjměte kartáče a dejte je do nádoby s roztokem (2% - 10% roztok Effektomat 

AFL podle stupně znečištění) a nechte působit 30 – 60 min. 

2. Do tělesa myčky dejte také roztok (2% - 10% roztok Effektomat AFL podle stupně znečištění) a 

také nechte 30 – 60 min působit. 

3. Potom kartáče důkladně propláchněte vodou. 

4. Myčku také důkladně propláchněte vodou příp. vyčistěte plastovou drátěnkou nebo čistící 
houbičkou. 

5. Potom myčku opět smontujte a připojte. 

Nezapomeňte: Přípravek Effektomat AFL je žíravina. Při práci používejte ochranné prostředky 

tj. rukavice a brýle! 
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