
Instructies voor BRITA Professional 
filterpatronen na langdurig niet-gebruik 
 
BRITA raadt aan om filtersystemen en filterpatronen niet buiten gebruik te nemen gedurende een 
periode van langere tijd. In gevallen waarin het filter toch langere tijd niet wordt gebruikt, bv. 
bedrijfsfeestdagen, seizoens-afsluitingen of andere tijdelijke sluitingen, moeten de volgende 
veiligheidsinstructies in acht worden genomen: 
 
PURITY en PURITY C 

• Als ze niet in gebruik zijn, moeten de waterfilters aangesloten blijven op de waterleiding. 
• Open het filter niet. 

 
BRITA raadt aan om de filterpatronen die langdurig niet gebruikt zijn, te spoelen met de 
hoeveelheden water weergegeven in de onderstaande tabellen. Het filter moet worden gespoeld 
met de ingebouwde spoelslang en spoelmechanisme op de kop van het filter. Zodra dit is 
voltooid, is het BRITA Professional waterfilter weer klaar voor gebruik. 
 
Let op: de fabrikant van de koffiemachine of (combi-)stoomoven kan een apart proces adviseren 
welke ook moet worden gevolgd. 
 
Waarom we adviseren om het filter na stagnatie te spoelen 
Drinkwater is een relatief gevoelig levensmiddel met een zeer goed oplossend vermogen. Als het 
stagneert, verliest het haar frisheid en smaakt dof en/of aards. Vanwege het goede oplossende 
vermogen worden kleine hoeveelheden uit de materialen die in contact komen met het water 
opgelost. Bijvoorbeeld metalen uit de waterleiding of van kunststoffen. Normaal aanwezige 
waterbacteriën kunnen groeien, maar slechts tot een bepaald punt en niet eindeloos. Deze 
stoffen moeten er worden uitgespoeld. Hoe langer de stagnatieperiode duurt, hoe groter het 
aanbevolen spoelvolume is. 
 

PURITY C (Quell ST, Finest, 
Steam, AC, Fresh) 

Spoelvolume 

 2-3 dagen stilstand > 4 weken stilstand 
PURITY C50 2 liter 20 liter 
PURITY C150 3 liter 30 liter 
PURITY C300 6 liter 60 liter 
PURITY C500 10 liter 100 liter 
PURITY C1100 18 liter 180 liter 
PURITY C1000 AC 1 liter 10 liter 
PURITY C MinUp 0 liter 0 liter 
Filterwissel niet later dan 12 maanden na installatie of als de capaciteit is bereikt, welke 
situatie ook eerder plaatsvindt. 

 
PURITY  
(Quell ST / Steam / Clean) 

Spoelvolume 

 2-3 dagen stilstand > 4 weken stilstand 

PURITY 450 6 liter 30 liter 
PURITY 600 12 liter 60 liter 
PURITY 1200 24 liter 120 liter 
Filterwissel niet later dan 12 maanden na installatie of als de capaciteit is bereikt, welke 
situatie ook eerder plaatsvindt. 

 

Meer informatie is te vinden in de gebruiksaanwijzing die bij elk nieuw systeem wordt 
meegeleverd of te downloaden van onze website: www.brita.net/downloads  


