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Produto: Purificador de Água c/ Bica Móvel PLUS / PRÁTICO 

Linha: Purificadores de Água 
 

Aplicação: Utilizado para filtrar partículas sólidas e reduzir 
o cloro, o gosto e o odor da água. 
 
 
 
 

 
Características técnicas: 
 

 Fabricado em polipropileno através processo convencional de injeção; 

 Elemento filtrante com carvão ativado e prata coloidal; 

 Leve e resistente; 

 Hastes articuláveis para melhor posição de uso; 

 Acompanha adaptador de ¾”; 

 Fácil instalação; 

 Utiliza elemento filtrante HERC ref.: 2904; 
 
 

Local de instalação Ponto de uso 
Eficiência de redução de partículas Classe P-V (≥ 30µm < 50µm) 
Eficiência na redução de cloro livre Classe C-I 
Vazão Recomendada 20 l/h 
Faixa de pressão de operação 5 – 60 mca 
Pressão nominal 10 – 30 mca 
Faixa de temperatura de operação 5 – 50 °C 
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1. Dimensões principais: 

2.  
 
 

Instruções de instalação: 
1. Para facilitar a instalação retire o filtro (1) e a haste da 

torneira (2); 
2. Faça a conexão ao ponto de saída d’água da parede 

utilizando fita veda-rosca na conexão (3). Ao final do 
aperto cuide para deixar os volantes na posição horizontal; 

3. Conecte novamente a haste e o filtro tomando cuidado 
para não danificar os anéis de borracha; 

4. Abra o volante do filtro (4) e deixe escorrer 10l de água 
para retirar o excesso de carvão ativado; 

 

Instruções de troca do refil:  
1. Desenrosque a tampa do filtro no sentido anti-horário (5) e 

em seguida o refil da tampa (6); 
2. Enrosque o novo refil à tampa e esta ao filtro tomando 

cuidado para o anel não sair do alojamento da mesma; 

3. Por fim, abra o volante do filtro (4) e deixe escorrer 10l de 
água para retirar o excesso de carvão ativado.  
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