PENTAIR fILTRO PARA CHUVEIRO
SISTEMA PARA FILTRAÇÃO DE ÁGUA em CHUVEIROS E DUCHAS
INOVADOR SISTEMA DE FILTRAÇÃO QUE ELIMINA RESÍDUOS E REDUZ O CLORO E METAIS PESADOS
916-0015 - FILTRO PARA CHUVEIRO PENTAIR

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
O Filtro para Chuveiro Pentair é um produto
inovador que tem a função filtrar a água utilizada no banho. Seu elemento filtrante em
KDF (Kinetic Degradation Fluxion) elimina
sujeiras sólidas como areia e barro, reduz o
cloro e retira os metais pesados.

•

Redução do cloro bem como cheiros
desagradáveis;

•

Reduz a incidência de dermatites;

•

Protege quanto à reação de agentes
químicos;

•

Mantém tratamentos realizados no
cabelo por mais tempo;

O Filtro para Chuveiro da Pentair também
proporciona outros benefícios como:

•

Evita irritação nos olhos e no nariz.

APLICAÇÃO

DESCRITIVO TÉCNICO

Informações do refil

Aplicação em Ponto de Uso
Antes da Ducha ou Chuveiro

Modelo elemento filtrante:
Refil Filtro Chuveiro

928-0007 - Refil KDF Chuveiro
Composição: Polipropileno, carvão e KDF

Temperatura de operação:

Vazão: 240l/h

5°C mín / 50ºC máx

Normas e Referências:

O Filtro para Chuveiro Pentair é de fácil
instalação, sendo que sua aplicação deve
ser feita antes da ducha ou do chuveiro.
O sistema de filtragem é livre de aditivos
químico e inofensivo a saúde, tornando seu
banho muito mais saudável e seguro.

Pressão de operação:
4mca mín. / 40mca máx.
Altura: 126mm
Diâmetro: 90mm
Profundidade: 128,5cm
Grau de Filtração: 5 micra
Vazão: 240 l/h
Código de Barras: 7896811103626
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O uso deste aparelho destina-se a águas
que atendam a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.

PENTAIR FILTRO PARA CHUVEIRO
iNSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO FILTRo, troca do refil e cuidados importantes:
Antes de instalar
o Filtro Chuveiro
Pentair, certifique-se
que a distribuição de
água e a rede elétrica
da residência ou do
local de instalação
estejam desligadas.

Desenrosque o
chuveiro do suporte.

Enrosque o filtro
no suporte do
chuveiro (utilize
fita veda rosca para
reduzir possíveis
vazamentos).

Enrosque o
chuveiro na outra
extremidade do
filtro (utilize fita
veda-rosca para
reduzir possíveis
vazamentos).

Abra o registro e
verifique se existem
vazamentos.

Deixe correr 20 litros
de água para que
seja liberado o pó de
carvão presente no
elemento filtrante.

Antes da troca do
Refil KDF Chuveiro,
certifique-se que a
distribuição de água
e a rede elétrica da
residência ou do
local de instalação
estejam desligadas.

Desenrosque o copo
do filtro girando em
sentido anti-horário.

Desengate o refil
puxando- em direção
inversa ao do filtro e
instale o novo refil.

Troca do refil

Engate novamente
o copo na tampa do
filtro.

Ligue novamente
as redes de água e
luz para ver se não
existem vazamentos
e deixe correr 20
litros de água para
que seja liberado o
pó de carvão.

IMPORTANTE
- Não aconselhamos a instalação do produto diretamente sob luz solar.
- Ao utilizar pela primeira vez o filtro com o elemento filtrante, deixe correr cerca de 20 litros para que o pó do carvão seja liberado e a água fique cristalina.
- O código e modelo do elemento filtrante deste aparelho é: 928-0007 - Refil KDF Chuveiro.
- Caso o elemento filtrante esteja saturado rapidamente, aconselha-se a instalação de um filtro em polipropileno na Caixa D’água ou cavalete para eliminar partículas dispersas na água. Consulte o site www.pentairhidrofiltros.com.br.
- Não transportar com outros produtos que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta.
- Armazenar em local arejado, sem excesso de peso sobre o produto, sem umidade e calor excessivo.
- O produto na sua forma original, não é irritante à pele. Após o uso, seguir as precauções cabíveis ao material retido no meio filtrante. Em caso de irritações devido ao manuseio, lavar o local irritado com água corrente e procurar auxílio médico. Este produto não deve entrar em
contato com os olhos nem ser ingerido. Em caso de contato com os olhos, procurar auxílio médico.
- A disposição após o uso, é de responsabilidade do cliente já que a Pentair Hidro Filtros não tem conhecimento dos agentes contaminantes retidos pelo elemento filtrante.
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