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 BREAK   

Přípravek pro odstran ění 
kávových usazenin z pákových 
kávovar ů 

BRAK je kapalný přípravek, 
který byl specificky vyvinut  
pro odstraňování usazenin  
a kávového tuku z trysek, filtrů 
a skupinových hlavic kávovarů 
espresso.    

  

PROČ  BREAK je kapalný čistící přípravek ideální pro odstraňování všech forem 
karbonických usazenin z kávovarů. Break je v souladu s HACCP splňuje tedy 
nejvyšší požadavky na čištění a hygienu 
 
Mezi hlavní přednosti produktu Break patří:  
  

• Vysoká ú činnost : nevyžaduje se žádné mechanické čištění 
• Rychlá reakce : stačí několik sekund pro úplné očištění  příslušných 

částí.  
• Univerzálnost : může být použit se slepým filtrem pro vymytí trysek 

a naředěný je výborný pro velmi účinné odmaštění jakéhokoliv 
povrchu jako jsou pečící trouby, sporáky, digestoře, grily apod. 

 
   

  

JAK  Čištění držák ů filtr ů: 
Nalejte 10-20 ml přípravku BREAK do příslušného filtru, nechte působit po 
dobu 1 minuty a poté důkladně propláchněte vodou. V případě silně 
znečištěných filtrů připravte 30% roztok v horké vodě, do kterého držáky filtrů 
ponořte a nechte působit 5-10 minut. Poté důkladně propláchněte vodou.  
. 
Čištění skupinových hlav pomocí slepého filtru: 
Nalejte 10-20 ml přípravku BREAK  na slepý filtr upevněte jej zpět do skupiny 
a aktivujte kávovar na dobu 5 sekund. Operaci opakujte vypnutím a 
opakovaným zapnutím třikrát až čtyřikrát  po sobě. Poté odstraňte slepý filtr a 
důkladně vypláchněte.     
 
Odmaš ťování povrch ů  
Nařeďte produkt BREAK  na 30% roztok v postřikovači, nastříkejte 
rovnoměrně na ošetřovaný povrch a ponechejte působit po dobu několika 
minut, poté odstraňte uvolněné usazeniny s použitím papírové utěrky nebo 
hadru. Důkladně opláchněte.   

  

  

KDE Kavárny 

 Restaurace 

 Domácnosti 

 Kantýny 

 Kanceláře 

  

  

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

123.004 Láhev 750 ml Karton 12 kusů 
 


