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CODIGO DE PRODUTO
Filter+ F 04937
Filter + G 04938

FAMILIA
tratamento de águas

O FILTER+ É UM PRODUTO 100% 
NATURAL de origem mineral. O FILTER+, 
tem uma CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO 
3 VEZES SUPERIOR às tradicionais areias, 
uma vez que tem uma estrutura 
cristalina tridimensional altamente 
porosa que torna esta média filtrante 
mais absorvente e adsorvente. 

O FILTERP+ TEM CAPACIDADE DE 
REDUÇÃO DA AMÓNIA E DAS 
CLORAMINAS da água, e é três vezes 
mais eficaz na remoção de partículas 
em suspensão do que a areia, o que 
PROPORCIONA UMA ÁGUA FILTRADA 
COM MUITO MAIS QUALIDADE.

Um filtro necessita de menos 30% de 
FILTER+ do que precisaria de areia.

O FILTER+ PROPORCIONA REDUÇÕES 
DE CONSUMO DE CLORO EM CERCA 
DE 30% e uma REDUÇÃO DA 
NECESSIDADE DE CONTRA LAVAGENS 
DE APROXIMADAMENTE 50% , 
ajudando assim na poupança de 
água, energia e produtos químicos. O 
tempo de vida desta média filtrante é 
também bastante superior ao tempo 
médio de vida da areia, o que 
permite que a mudança do FILTER+ 
ocorra em média apenas de 10 em 10 
anos

 FILTER +    
Média filtrante de alto rendimento para filtros de piscina

     PROPRIEDADES: 

Sólido granular de cor esverdeada 
à base de aluminossilicatos 
cristalinos hidratados. Mineral 
cristalino com estrutura 
tridimensional, microporoso e 
quimicamente ativo, com 
capacidade de troca iónica. 

     USO RECOMENDADO: 

O FILTER+ é adequado para todo o 
tipo de filtros de piscinas. O FILTER+ 
pode ser utilizado em filtros em que 
a média filtrante é areia quando 
esta vai ser substituída, sem que 
haja necessidade de mudar 
qualquer acessório dos filtros 

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

O FILTER+ é comercializado em duas 
granulometrias o FILTER+G (1 a 2,5 
mm) e o FILTER+F (0,5 a 1,0 mm). 
Idealmente um filtro dever levar uma 
quantidade de 30% de FILTER+ G, na 
primeira camada a colocar no filtro, 
seguindo-se depois uma camada de 
70% de FILTER+F. 
Após colocado todo FILTER+ no filtro 
deve fazer-se uma contra lavagem 
até que a água se visualize limpa. 

A s i n f o r m a ç õ e s c o n t i d a s n e s t e 
documento são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no entanto, 
ensaios preliminares que deverão sempre 
ser feitos, uma vez que as condições de 
aplicação dos produtos estão fora do 
nosso controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção das 
características dos produtos de acordo 
com a nossa especificação.
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We KNOW HOW

A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR

Esta operação deve ser executada 
com cuidado a fim de não se 
perder média filtrante. De seguida 
devemos colocar o filtro em filtração 
e enviar a água filtrada para o 
esgoto. Deve-se contra lavar e filtrar 
várias vezes para uma limpeza 
eficiente do novo agente filtrante. A 
água filtrada deve ser enviada para 
a piscina apenas quando esta 
estiver a sair limpa.
 
     PRECAUÇÕES: 

Não requer cuidados especiais.

     ARMAZENAGEM: 

Não requer cuidados especiais.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto
     
     EMBALAGEM: 

Saco 25 Kg
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