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Onze keramische filter
zuivert tot aan
bacteriën toe!
Met een doorlaatopening van slechts
0,2 micron worden alle bacteriën en
chemicaliën zoals pesticiden en
medicijnresten uit het kraanwater
gefilterd.
Indien u geen elektriciteit in de buurt
heeft, dan is onze keramisch filter om
drinkbaar water te maken een
uitstekende uitkomst. Ook voor
toepassing in campers, boten en tiny
houses bijzonder geschikt.
In onze keramische filters wordt altijd
een klein beetje zilveroplossing
gebruikt. Veel mensen gebruiken
zilveroplossing in allerlei producten,
omdat het een desinfecterende werking
heeft.
Deze keramiek is gemaakt van gesinterd
100% natuurlijk diatomiet, bevat geen
chemisch synthesemateriaal, en heeft
een uitstekende hoge temperatuur- en
hoge drukbestendigheid.
De basis is gemaakt van BPA-vrij plastic.

Onze keramische filter zuivert regenwater van ziekmakende bacteriën
Micro-organismen als bacteriën, virussen en parasieten zoals ook de Cryptosporidium, Giardia, Ecoli en Legionella pneumophila bacterie worden tegen gehouden en uit het water gefilterd.
Daarmee verkleint waterfiltratie van grond- en regenwater met een keramisch filter de kans op
diarree, infecties, aandoeningen aan de luchtwegen, ziekte van Weill en vele andere
ziekteverschijnselen.
Onze keramische filter verwijderd voor een zeer groot deel bijvoorbeeld:






E-coli bacterie
Salmonella
Cholera
Cryptosporidium
Giardia

Verder verminderd onze keramische filter ook de troebelheid van het water en vergroot het
daarmee het de helderheid en smaak.
De Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC/EPA schrijft voor dat mensen met een zwak
imuunsysteem enkel drinkwater tot zich mogen nemen dat door een keramisch filter gezuiverd is.

Het keramisch filter reinigen:
Over de levensduur van filters en
filterpatronen, valt heel veel te
zeggen. Echter volledige uitsluitsel is er
niet te geven, de gebruiksduur is
vanzelfsprekend afhankelijk van de
mate van verontreiniging van het
toevoerwater.
Gemiddeld genomen gaat dit patroon
bij een juiste behandeling 2 - 6
maanden mee of een verbruik van
8.500 liter. Ook wel ca. 3 - 4 maanden
bij dagelijks gebruik door 2 personen.
Keramische filters hebben het grote
voordeel dat deze een paar keer
hergebruikt kunnen worden voordat
ze echt aan vervanging toe zijn.
Dat reinigen doet u, voorzichtig, met
een zachte borstel en warm water.
Simpel.

Onze complete waterfilter potten met
een inhoud van 12 liter in diverse
glazuren kosten € 228,95.

Voor meer informatie zie onze website
https://www.keukenkeramiek.nl

