
BRITA-�ltrering med MAXTRA-�ltre:
Hvad er årsagen til at ka�e, te og saftevand smager bedre med �ltreret vand?
Vand fungerer som opløsningsmiddel og hjælper med at udvikle aromaen i ka�e og te. Mængden af midlertidig 
hårdhed (kalk) i vandet påvirker opløsningen af smags- og duftsto�er i f.eks. ka�e og te. Jo større mængde kalk der 
er i vandet, jo mindre er evnen til at opløse. Med et lavt indhold af kalk i drikkevandet, udvikles aromaen i ka�e og 
te bedre.

Hvad �ltreres ud med BRITA MAXTRA-�lteret?
MAXTRA-�lteret indeholder aktiv kul, som absorberer klor, pesticider og organiske forureningskilder, hvilket forbed-
rer smagen og eliminerer lugte og misfarvning. Det indeholder også en inhibitor, der forhindrer vækst af bakterier. 
Det stof, som bruges til ionbytning, �erner den midlertidige hårdhed, hvilket forårsager kalk. Det reducerer også 
betydeligt niveauet af metaller, som f.eks. kobber og bly.

Hvordan fungerer Maxtra-patronen?
Maxtra  indeholder en kombination af materialer, som bruges til ionbytning og aktivt kul. Selve �ltreringsprocessen 
sker i 4 trin:

Trin 1: Intensiv for�ltrering:
Vandet løber gennem et �nmasket �lter.

Trin 2: Filtrering vha. ionbytning:
Det stof, som bruges til ionbytningen, reducerer mængden af kalk (karbonathårdhed) og bestemte tungmetaller 
(som bly og kobber).

Trin 3: Filtrering vha. aktivt kul:
Det aktive kul reducerer betydeligt sto�er, der påvirker lugten og smagen, som f.eks. klor og organiske urenheder 
samt visse pesticider.

Trin 4: Intensiv slut�ltrering:
Et specielt �nmasket �lter sorterer partikler fra

Hvor tit skal jeg udskifte MAXTRA-�lterpatronen?
Vandkvaliteten og hårdheden varierer meget fra sted til sted, og selv fra dag til dag på samme sted. Disse ting 
påvirker patronens levetid. For at sikre at din BRITA-�lterkande med MAXTRA-�lter altid fungerer optimalt, anbefaler 
vi, at patronen udskiftes jævnligt, mindst hver �erde uge. BRITA-vand�lterkander er udstyret med en elektronisk 
"Memo" eller udskiftningsindikatoren "Calendar" for at angive, hvornår patronen skal udskiftes.

Hvor hurtigt tager det at �ltrere vand igennem MAXTRA-�lteret?
Filtreringsprocessen med de �re �ltreringstrin tager ca. 1 minut.


