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

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO

Código do produto: 903-0544

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 especificações 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

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

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

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

Composição: polipropileno e carvão

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

Vazão máxima: 40 l/h

Peso bruto: 0,485 kg

Peso líquido: 0,445 kg

Dimensionais Emb. AxØ: 199 mm x 65 mm

Com redução do cloro livre de no mínimo 75%

Retenção de partículas

Ponto de Uso

O Facile® C3 é a melhor opção de purificador para redução de cloro livre. Desenvolvido 
por meio da tecnologia HPC®, é composto exclusivamente por carvão ativado 
granulado, que possui superfície porosa e grande área de contato. Essas caracte-
rísticas conferem grande área de adsorção, criando um fenômeno físico-químico 
que retém contaminantes chamados adsorbatos. Além da grande capacidade de 
adsorver o cloro livre, ainda reduz outros componentes orgânicos que causam gosto 
e odor desagradável na água, como trialometanos (THM), pesticidas, solventes 
industriais e literalmente milhares de contaminantes. Assim, o Facile® C3 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: até 10 mil litros ou 1 ano para a troca do 
refil, o Facile® C3 é a escolha ideal para combater níveis elevados de cloro e outros 
químicos orgânicos. 

®

Utilize um Cap 
Facile (913-2510) 
com este produto.

Compatível com 
o Purificador 
Facile®.

®

Ressaltamos que os nossos dispositivos para melhoria de água possuem componentes de excelente qualidade, cujo propósito é a redução dos contaminantes dissolvidos na água. 
A eliminação total ou o resultado do dispositivo dependem de uma série de fatores, como vazão aplicada, concentração de contaminantes, presença de outros elementos químicos, 
temperatura, pH, além da combinação entre os refis. Dessa forma, o resultado obtido é oriundo de vários fatores combinados e a performance dos produtos nas diversas condições e 
características de água pode gerar resultados diferentes, cabendo a um especialista a aplicação correta do produto.
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REFIL PURIFICADOR FACILE  C3 DESENHE SUA ÁGUA.®

VOCÊ FICOU COM ALGUMA DÚVIDA SOBRE A INSTALAÇÃO?

QUER CONHECER O UNIVERSO FACILE ?
ENTÃO ACESSE:

HIDROFILTROS.COM.BR/FACILE

Para melhor desempenho do produto, deve-se considerar como distância
mínima de operação entre a altura da caixa d’água e o ponto de instalação:
• 2 metros de distância, para a instalação de 01 Facile;
• 4 metros de distância, para a instalação de uma combinação com 02 Facile; 
• 6 metros de distância, para a instalação de uma combinação com 03 Facile.

®

®

®

®

DEFINA ATÉ 3 REFIS

PARA SEREM INSTALADOS

JUNTOS, SEGUINDO AS

COMBINAÇÕES

DISPONÍVEIS:


