REFIL
RV-01
Mantenha a água saudável
para sua família

PROCESSO MELT BLOWN

3ª etapa
Retém partículas.

Retenção de partículas
camada de minerai
presentes na água.

2ª etapa
Retira o excesso de
cloro, gostos e odores
desagradáveis.

Elimina partículas sólidas
como limo, barro e ferrugem.

REFIL ORIGINAL
GARANTIA E QUALIDADE

Carvão ativado impregnado
com prata coloidal, que
elimina cloro, gostos e odores
desagradáveis da água e faz
o controle do nível
microbiológico.

1ª etapa
Microrretenção obtida pelo
processo Melt Blown
(polipropileno compactado)
retendo limo, barro e ferrugem.

s

Garanta o bom
funcionamento
do seu purificador,
trocando o refil no prazo
indicado.
Gosto na água ou
diminuição da vazão
também indicam o
momento da troca do
refil.
Garantia: 90 dias
(contra defeito de fabricação)

7 8964 51 813862
Contém 1 unidade
Composição básica:
Termoplásticos,
elastômeros e carvão ativado
impregnado com prata.
Validade:
Produto não Perecível.
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INSTRUÇÕES PARA TROCA DO REFIL

Sim
EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE
EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASE/CLASS D de ³ 15 até < 30 µm
CONTROLE NÍVEL MICROBIOLÓGICO
Sim
EXTRAÍVEIS
Sim
VIDA ÚTIL RECOMENDADA (REFIL)
1000 litros
VAZÃO NOMINAL
30 L/h
PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA
20 kPa a 400 kPa
TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA
3ºC a 40ºC
REQUISITOS ELÉTRICOS
Não se aplica

Leia atentamente as
instruções de instalação
antes de instalar o
produto. Na instalação
das peças, evite o
uso de chaves para
aperto nas partes
cromadas e jamais utilize
produtos tóxicos nas
roscas de entrada.

As imagens contidas nesta
embalagem são orientativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Retire a tampa (1) girando- ACQUABELLA
Desencaixe a capa (1),
VITALE
girando-a no sentido antia no sentido anti-horário.
1
horário. Desrosqueie a tampa
Retire o refil (3) girando-o
( 2 ) i nte r n a d o co r p o d o
no sentido anti-horário.
2
produto,
girando-a
no
sentido
Retire o refil novo da
3
anti-horário. Retire o refil novo
embalagem e recorte a
4
da embalagem e recorte a
parte superior do saco
parte superior do saco
p l á s t i co. N ã o re m ova
plástico. Não remova
totalmente o saco plástico
totalmente o saco plástico
para evitar o contato
para evitar o contato direto da
mão com o refil.
direto da mão com o refil.
Instale o novo refil na tampa (1) dando o aperto
Instale o novo refil na tampa (2) dando o aperto
necessário a vedação.
necessário a vedação.
Retorne a tampa (1) a sua posição original dando o
Retorne a tampa (1) a sua posição original.
aperto necessário a vedação.
Deixe fluir água pelo aparelho durante 5 a 10 minutos, até que a mesma se torne límpida.
Essa água poderá sair escura devido a presença de pó de carvão.
*A vida útil recomendada é de 1000 litros, porém este valor pode variar dependendo da utilização e da qualidade
da água recebida em sua residência. Aparelho para melhoria da qualidade da água para uso doméstico (POU).
Produto para uso em água distribuída pela rede pública local. (Conforme Portaria 2914 - Min. da Saúde).
Este produto atende a Norma Brasileira NBR 16098.

Compatível com as principais marcas de purificadores com torneira e registro,
como: Lorenzetti, Forusi, Viqua, Sap, Ativi, Ramo, Romar entre outras.

REFIL RV-01
ACQUA BELLA e VITALE

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

Mantenha a água saudável
para sua família

