
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože správně natočené pivo do čisté sklenice je poslední tečkou 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 myčce skla (Spülboy) se tvoří pivní nečistoty (pivní šlemy), které 
se zachycují jak v samotné myčce tak i na čistících kartáčích.Tyto nečistoty poté ulpívají na 
sklenicích. Spülboy i sklenice začnou zapáchat a pivní pěna se začne srážet, i když je pivní 
vedení čisté. Pivo tak ztrácí svou chuť i vlastnosti. 

 

A jak tomu zabránit??? 
 

Použijte nový přípravek na čištění ručních myček pivního skla (Spülboy) 
a kartáčů od společnosti Habla CZ s. r. o. 

Čistá myčka je ta správná tečka ! 
Proto žádejte tento čistící prostředek od svého sanitačního technika ještě dnes !!!! 

Používání přípravku Effektomat AFL od společnosti Habla CZ je tak jednoduché !!!! 
Váš sanitační technik Vám názorně ukáže způsob čištění a vysvětlí způsob dávkování. 

Čištění kartáčů a myčky je třeba provádět 1 x denně, při slabém znečištění 
není potřeba myčku rozebírat. 

Pokud  svou myčku pravidelně nečistíte a je velmi silně znečištěná, je třeba ji pro řádné vyčištění 
rozebrat.  

Na druhé straně tohoto letáčku najdete podrobný návod na správné čištění a vytvoření správné 
koncentrace. Pokud je Vaše myčka silně znečištěna a je nutné ji rozebrat, požádejte o vyčistění 
raději svého profesionálního sanitačního technika. 

Spolu s první objednávkou dostanete láhev se stupnicí nebo odměrku zdarma pro usnadnění 
správného dávkování. 

Kontakt: Cena: 



 
Čištění ručních myček pivního skla (Spülboy) a kartáčů 

!!!!!!POZOR: provádějte každý den !!!!!!!!! 

Na základě vašich připomínek jsme zlepšili recepturu   

 

1. Pokud máte novou myčku nebo při slabém znečištění použijte roztok nejméně 0,2 litru (tj. 2 dcl) prostředku Effektomat AFL 

a vody. Voda může být studená, lepší je ale použít vlažnou  do cca 20°C (ne horkou), která zvýší účinnost prostředku.  Přesné 

dávkování je uvedeno v tabulce. Myčku nerozebírejte, prostředek aplikujte rovnou do nádoby myčky včetně kartáčů, nechte 

působit cca 20 – 30 minut, poté roztok vylijte, nechte propláchnout vodou a poté myčku naplňte vodou. 

2. Při silném znečištění rozeberte myčku, vyjměte kartáče a dejte je do nádoby s vodou (opět může být studená nebo teplá) 

o obsahu 5 – 10 litrů. 

 Nalijte do nádoby s kartáči 0,2 – 0,5 litru (2 – 5 dcl) prostředku Effektomat AFL dle tabulky a nechte působit 30 minut.  

 Do nádoby ruční myčky nalijte vodu a 0,2 – 0,5 litru (2 – 5 dcl) prostředku Effektomat AFL  dle tabulky a nechte také 

působit alespoň 30 minut. 

 Po požadované době působení kartáče propláchněte důkladně pitnou vodou, stačí studená a řádně je vytřepejte.  

 Z nádoby ruční myčky vylijte čistící roztok a důkladně vypláchněte vodou. V případě silného nánosu použijte k vymytí 

plastovou drátěnku, čistící houbičku nebo hadr. 

 Po ukončení čistícího procesu myčku opět smontujte a připojte. 

3. Pro přesné dávkování si vyžádejte u svého dodavatele láhev s přesnou stupnicí dávkování nebo odměrku. 

4. Nezapomeňte! Přípravek Effektomat AFL je žíravina – použijte ochranné prostředky tj. rukavice a brýle nebo štít! 

 

 

Dávkování prostředku Effektomat AFL (v ltr) 

Objem myčky nebo 

nádoby s kartáči 

Stupeň znečištění 

 Střední Silné 

5 ltr  0,2 0,3 

6 ltr  0,2 0,3 

7 ltr  0,3 0,4 

8 ltr  0,3 0,4 

9 ltr  0,4 0,5 

10 ltr  0,4 0,5 

 


