
Onze speciale BRITA HygienePlus oplossing bevat drie beveiligingen. Samen leveren zij een uitstekend niveau 
van beveiliging die nodig is in hygiëne gevoelige omgevingen. Deze technologie hebben wij gebaseerd op 
meer dan 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg sector. BRITA HygienePlus verwijdert bacteriën en micro 
organismen, zodat u ten allen tijde voorzien bent van veilig en zeer goed smakend water. Plus, BRITA 
HygienePlus is getest in meerdere studies door hygiëne instituten, zoals University Medical Center of the
Johannes Gutenberg University Mainz, versterkt met de nakoming van DVGW-W 516.

De voordelen van BRITA HygienePlus
1. De eerste stap is de BRITA CLARITY Protect filter. Dit patroon combineert een voorfilter met 

actieve koolstof en holle vezelmembraan technologie. Met een porieformaat van 0.15  μm, behoudt 
het betrouwbaar alle bacteriën en micro organismen, in lijn met NSF 53. Daarbij, reduceert het de 
troebelheid, metalen bijv. lood en smaak aantastende substanties zoals chloor. 

2. Het volgende is de BRITA CLARITY Safe X3. Dit filter – geplaatst direct stroomopwaarts bij de 
dispenser tap – is een zeer fraai, asymmetrisch dubbel gelaagd membraan dat overgebleven 
bacteriën en micro organismen tegenhoudt net voordat het water getapt wordt.

3. En als laatste, BRITA’s krachtige ThermalGate™ functie verhit automatisch en regelmatig de 
dispenser tap. Dit beschermt de machine tegen besmettingen van buitenaf, zoals fysiek contact 
(met een hand de tap aanraken) en druppels (bijv. van niezen en hoesten).

BRITA HygienePlus
Hygiënefunctie: Bewezen driezonebescherming voor speciale hygiënische
vereisten.

ThermalGateTM

Beschermt tegen 
besmettingen van buitenaf.

Dubbel gelaagd membraan
Filtert 99.99999% aan bacteriën 
en 99.95% aan micro organismen 
uit het water 

Holle vezelmembraan  
Filtert 99.999% aan bacteriën 
en 99.95% aan micro 
organismen uit het water.

Actieve koolstof filtratie
Vermindert substanties die de 
smaak en geur kunnen aantasten.

Voorfilter
Verwijdert grove deeltjes.
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Drinkwater wordt heel strikt gecontroleerd. Maar in de gezondheidszorg of andere omgevingen is er extra veiligheid 
nodig. De CLARITY Protect 100 filter is speciaal voor deze omgevingen gemaakt. Het verwijdert bacteriën, micro 
organisme en meer om zo zeker te zijn van zeer schoon en veilig water. Samen met de CLARITY Safe X3 filter en 
de BRITA ThermalGate™ functie, vormt dit de BRITA HygienePlus oplossing.

BRITA CLARITY Protect 100 is geschikt voor:

• VIVREAU Top 50/85 HygienePlus
• VIVREAU Extra 50/85 HygienePlus

Zeer schoon en 
veilig drinkwater

Vermindert 
chloorsmaak 
en geur

Vermindert Vermindert
organische bacteriën en micro 
onzuiverheden organismen

Vermindert kleine deeltjes Vermindert metalen Vermindert medicijnen,
zoals microplastic zoals lood pesticiden en hormonen
en zand

De voordelen van de BRITA CLARITYProtect

CLARITY Protect 100
Waterfilter: Betrouwbaar veilig, uitstekend water voor uw dispenser.

Beschermt de 
apparatuur wat de 
onderhoudskosten 
verlaagt

De juiste balans
Behoudt mineralen in het 
water.

Holle vezelmembraan
Filtert 99.999% aan bacteriën en 99.95% 
aan micro organisme uit het water.

Actieve koolstof filtratie
Vermindert substanties die 
de smaak en geur 
aantasten.

Voorfilter
Verwijdert grove deeltjes.

Filtercapaciteit:
Protect 100: 11,500 l
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De CLARITY Safe X3 filter maakt de BRITA HygienePlus oplossing af. Dit filter is geplaatst stroomopwaarts bij 
de outlet van de tapkraan. Wanneer je water tapt, CLARITY Safe X3 verwijdert achtergebleven bacteriën, micro 
organisme en andere niet-gewenste onzuiverheden. Deze laatste laag van bescherming garandeert water van 
uitstekende kwaliteit en hygiëne elke keer weer bij het gebruik van de machine.

• VIVREAU Top 50/85 HygienePlus
• VIVREAU Extra 50/85 HygienePlus

Filtercapaciteit: 
Levensduur van het 
filter is rond de 6 
maanden

Vermindert 
bacteriën

Vermindert kleine 
deeltjes zoals 
microplastic

Vermindert 
kleine deeltjes 
zoals zand

De voordelen van de BRITA CLARITY SafeX3

Tweede beveiliging
in combinatie met de 
CLARITY Protect, filtert 
water tijdens tappen

CLARITY Safe X3
Een bacterieel filter voor uitstekende hygiëne in kritische omgevingen.

Vermindert 
micro 
organismen

Dubbel gelaagd membraan
Filtert 99.99999% aan bacteriën 
en 99.95% aan micro organismen 
uit het water.

Maximale veiligheid
via het  asymmetrische 
dubbel gelaagde 
membraan

BRITA CLARITY Safe X3 is een hoofdonderdeel in:
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De uitloop van de tap van een typische watermachine is zichtbaar, een nies of aanraking met handen kan 
zorgen voor ziektekiemen op de machine. Zonder robuuste beveiliging, kunnen micro organisme op de uitloop 
van de tap zorgen voor besmetting in de machine. Daarom zijn onze BRITA VIVREAU dispensers voorzien van 
de ThermalGate™ functie. Deze zorgt ervoor dat de tap automatisch en regelmatig verhit wordt en daarmee 
ontsmet wordt. U hoeft zich geen zorgen te maken – wetende dat u een proactieve, krachtige verdediging 
heeft tegen ziektekiemen, gebruikt en getest door een onafhankelijk laboratorium (Hygiene Institut des
Ruhrgebiets).

De uitloop van de tap wordt automatisch verhit tot aan 125°C op regelmatige intervallen voor thermische desinfectie.

BRITA ThermalGate™
Hygiene functie: BRITA’s krachtige thermische desinfectie 
oplossing.

ThermalGateTM

Beschermt tegen besmettingen van 
buitenaf.

ThermalGate™ is 
continue actief,
om zo de bescherming te bieden niet 
alleen op piekmomenten, maar ook 
gedurende periodes van inactiviteit, 
bijv. gedurende de nachten of de 
weekenden.

Vraagt geen manuele handelingen of 
chemische toevoegingen

Ontwikkeld op basis van meer dan 
20 jaar aan ervaring in de gezondheidszorg 
sector.
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