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

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO
Código do produto:
907-2452

PURIFICADOR MULTI FACILE® C3
GARANTIA DE ÁGUA LIVRE DE GOSTOS E ODORES DESAGRADÁVEIS.

O Purificador Multi Facile® C3 é a melhor opção para redução de cloro livre. Com-
posto por um Cap Facile® de fácil instalação e de um Refil Purificador Facile C3 – reduz 
o cloro, pode ser instalado embaixo da pia ou fixado em parede ou MDF para fornecer 
água purificada na torneira principal ou em uma auxiliar, como uma faucet. Também 
pode ser usado antes de filtros, purificadores e bebedouros, ou ainda máquinas de 
suco, gelo ou café expresso, melhorando o sabor das bebidas e a qualidade do gelo. 

Desenvolvido por meio da tecnologia HPC®, seu refil é composto exclusivamente 
por carvão ativado granulado, que possui superfície porosa e grande área de contato. 
Essas características conferem grande área de adsorção, criando um fenômeno físico-
químico que retém contaminantes chamados adsorbatos. Sua grande capacidade de 
adsorver o cloro livre é aliada à redução de outros componentes orgânicos que causam 
gosto e odor desagradável na água, como trialometanos (THM), pesticidas, solventes 
industriais e literalmente milhares de contaminantes. Assim, o refil reduz o cloro e 
garante água livre de gostos e odores. 

O cloro é o principal agente utilizado na desinfecção de águas de abastecimento, 
porém sua área de atuação deve ser limitada entre a estação de tratamento e o 
reservatório de armazenamento (caixa d’água), não sendo indicado para consumo 
humano. Com a maior vida útil do mercado, alcançando até 10 mil litros ou 1 ano, o 
Purificador Multi Facile C3 é a escolha ideal para combater níveis elevados de cloro e 
outros químicos orgânicos. 

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

OBS.: Aconselhamos a troca do refil 
de reposição a cada 10.000 litros ou 
quando for observada redução do 
fluxo de água.

DESCRITIVO TÉCNICO

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

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.

Composição: polipropileno e carvão ativado

Grau de Filtração: Classe C (≥ 5 a < 15 micra)

Vazão máxima: 40 l/h

Peso do refil com embalagem blister: 0,xxx kg

Peso do refil: 0,xxx kg

Com redução do cloro livre de no mínimo 75%

Retenção de partículas

Ponto de Uso

É acompanhado do

Refil Purificador Facile® C3

cód.: 903-0544

REFIL DE REPOSIÇÃO

Cód. de barra GTIN13: 
7896811127967
Cód. GTIN-14:

xxxx
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PURIFICADOR MULTI FACILE® C3

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

INSTRUÇÕES DE TROCA DO REFIL


