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PURIFICADOR NATURALIS

Capacidade de Purificar

300
Galões de 20 litros

6.000 litros

2
Refis do Naturalis

=

MAIS ECONÔMICO

O Purificador de Água Naturalis  possui design 
com linhas arredondadas que une elegância e 
modernidade, sem esquecer da praticidade.
Seu design e suas dimensões facilitam a criação 
de um projeto de cozinha contemporâneo e 
elegante.
Ideal para famílias maiores, com média de 6 mil 
litros de consumo de água.

Porta copo

Retrolimpeza 
Interna

Bica Móvel

Embutido e 
articulável

Prolonga a vida útil 
do refil

Maior área de alcance

Registro 1/4 de volta
Com pastilhas cerâmicas.
Maior facilidade no uso.

** Para misturador de parede

** Para torneira de parede

Para ponto de filtro

INSTALAÇÃO

A troca do refil* é 
recomendada após 6 mil 
litros de água consumida ou 
1 ano em média de uso, não 
havendo necessidade do uso 
de ferramentas ou da presença 
de um técnico.

* A troca do refil deve ser efetuada de acordo com o consumo de água; a adição de cálcio e potássio, bem como a redução de metais pesados dependem da utilização e qualidade da água recebida na residência.

Processo Melt Blown

Processo de Purificação

Fase intermediária de retenção de
partículas presentes na água.

Fase inicial de retenção de
partículas presentes na água.

Segunda camada de carvão ativado para
garantir o controle do nível microbiológico.

Fase final de retenção de partículas e
distribuição uniforme da água.
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Microrretenção obtida pelo processo  
Melt Blown (polipropileno compactado) 

retendo limo, barro e ferrugem.

Primeira camada de carvão ativado
impregnado com prata coloidal, que

elimina cloro e reduz o nível de metais
pesados como chumbo e mercúrio,

sabores e odores desagradáveis da água
e faz o controle do nível microbiológico.

PROCESSO DE PURIFICAÇÃO

Troca dos Refis
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* Para misturador de parede, torneira com filtro e outras aplicações consulte o serviço autorizado Lorenzetti


