
ELEMENTO FILTRANTE DE CARVÃO ATIVADO IDEAL PARA 
REDUZIR O CLORO DA ÁGUA.

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO

(903-0535) REFIL FACILE® B3

PURIFICADOR ECONOMY FIT (916-2455)

Normas e Referências: Este aparelho destina-se ao uso em água que 
atende a portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da Saúde. Atende as es-
pecificações da norma NBR 16098:2012.

OBS.: Aconselhamos a troca do refil de reposição a cada 4.000 litros ou 
quando for observada redução do fluxo de água.

DESCRITIVO TÉCNICO REFIL DE REPOSIÇÃO DO: 

REFIL FACILE® B3
GARANTIA DE ÁGUA LIVRE DE GOSTOS E ODORES DESAGRADÁVEIS.

O Refil Facile® B3 é a melhor opção para redução de cloro livre. Sua exclusiva tec-
nologia HPC®, composta por carvão ativado de alta eficiência, garante água livre 
de gostos e odores desagradáveis. Isso ocorre devido à alta quantidade de carvão 
ativado eletropositivo que eleva sua capacidade de adsorção de compostos orgâni-
cos, trialometanos (THM), pesticidas, solventes industriais e literalmente milhares 
de contaminantes.
 
O cloro é o principal agente utilizado na desinfecção de águas de abastecimento, 
porém sua área de atuação deve ser limitada da estação de tratamento até o mo-
mento do consumo, portanto não deve ser ingerido. Dessa forma, o Refil Facile® B3 
é a escolha ideal para combater níveis elevados de cloro e outros químicos orgâni-
cos.
 

Temperatura de operação: 5°C mín./50ºC máx.

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 392 kPa máx.

Composição: polipropileno e carvão.

Grau de Filtração: Classe D (≥15 a < 30 micra).

Vazão máxima: 48 l/h.

Peso bruto: 0,280 kg.

Peso líquido:  0,270 kg.

Dimensionais AxØ: 18,5 cm x 6,8 cm.

Com redução do cloro livre de no mínimo 75%.

Retenção de partículas.

Ponto de Uso.

B3

Compatível com o Economy Fit, um purificador ideal para substi-
tuir os garrafões tradicionais de água mineral, o refil Facile® B3 
é de engate rápido e possui três estágios de filtração. Além disso, 
um refil é equivalente à compra de 200 garrafões de água tradi-
cionais de 20 litros, proporcionando uma economia de cerca de R$ 
2.000,00 (considerando um preço médio de R$ 12,00 por garrafão 
e subtraindo o preço de compra de um Purificador Economy Fit).
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REFIL FACILE® B3

ACESSE  O NOSSO SITE.

PRONTO! VOCÊ JÁ PODE DESFRUTAR DO SEU
PURIFICADOR ECONOMY FIT COM O REFIL FACILE® B3. 


