AQUASTERIL® 2 EXTREME
SOUPRAVA NA DEZINFEKCI VODY
V LAHVÍCH URČENÁ PRO EXTRÉMNÍ
KLIMATICKÉ PODMÍNKY

AQUA PLUS s.r.o.

Určení soupravy
®

Voda upravená soupravami AQUASTERIL je vhodná
pro
- pití a vaření, přípravu nápojů, mytí potravin, osobní
hygienu, omývání ran a další podobná použití
při
- turistice, kempování, výpravách a pobytech na místech
bez zdrojů vody známé nebo hygienicky bezpečné kvality
k
- likvidaci bakterií, virů a parazitů ve vodě
- dlouhodobé konzervaci vody
- dezinfekci vody špatné, nebo neznámé kvality
- náhradě převařování vody
- zamezení střevních potíží způsobených použitím závadné vody

Složení soupravy
Souprava AQUASTERIL® 2 EXTREME obsahuje pět dvojic sáčků. Dvojice je tvořena jedním sáčkem s dezinfekčním
činidlem A2 a jedním sáčkem s dechloračním činidlem B2. Každá dvojice sáčků je zabalena v obalu z průhledné folie. Každý
z těchto pěti balíčků, obsahující dvojici sáčků, je umístěn v papírové krabičce, která je vložena do polyetylenového obalu.
Takto ošetřená souprava je odolná proti nárazům, působení vnějších podmínek a má prodlouženou dobu životnosti
přesahující 5 let. Tímto způsobem zabalené sáčky s činidly snášejí skladování i při extrémních teplotách (- 50°C až + 60°C) a
při vzdušné vlhkosti přesahující 90%. Souprava je určena pro dezinfekci maximálně 5 x 2,0 = 10 litrů vody. Rozměry
soupravy 90x125x15 mm a hmotnost cca 16 gramů jí předurčují pro použití v terénu a v extrémních podmínkách, kde může
být použití jiných systémů dezinfekce vody problematické.

Použití soupravy:
®

Souprava AQUASTERIL 2 EXTREME se používá k dezinfekci vody. Při přípravě mikrobiálně nezávadné vody touto
soupravou jsou likvidovány ve vodě přítomné mikroorganizmy, včetně choroboplodných bakterií, virů a parazitů.
Souprava AQUASTERIL® 2 EXTREME je určena pro nouzovou přípravu mikrobiálně nezávadné vody v případech, kdy není
k dispozici jiný zdroj vody bezpečné kvality.
Úprava vody soupravou AQUASTERIL® 2 EXTREME nemění chemické a vjemové vlastnosti vody a je proto výhodné
k úpravě vybrat z dostupných zdrojů vizuálně co nejčistší vodu.
Voda upravená systémem AQUASTERIL® 2 EXTREME je mikrobiálně nezávadná a lze ji používat pro užitkové účely nebo
k pití v závislosti na vjemových a chemických vlastnostech vstupní vody.
Soupravu AQUASTERIL® 2 EXTREME lze využívat pro přípravu mikrobiálně nezávadné vody při turistice, výpravách a
pobytu v místech bez zdroje mikrobiálně nezávadné vody v oblastech různých klimatických pásem.
Životnost souprav při dodržení podmínek skladování je minimálně 5 let.
Souprava AQUASTERIL® 2 EXTREME je schválena rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.4.2015,
Č.j.:16946/2015-OVZ-327-23.2.15.

Výrobce souprav:
AQUA PLUS s.r.o., Krocínovská 822/8, 160 00, Praha 6, Česká republika
tel: +420 224 311 461, e-mail: aquaplus@aquapluscz.eu, www.aquapluscz.eu

