Português

AQUASTERIL 2 EXTREME
KIT PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA
EM GARRAFAS PARA SER USADO
EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS EXTREMAS

AQUA PLUS Ltd.

Determinação do kit:
Água tratada pelos kits AQUASTERIL® é adequada
para
- beber e cozinhar, preparar bebidas, lavar alimentos, higiene pessoal,
lavagem de feridas e outros usos semelhantes
durante
- caminhada, camping, expedições e permanência nos locais sem nenhuma
fonte de água conhecida ou sem a qualidade higienicamente segura
na
- na destruição de bactérias, vírus e parasitas na água
- na preservação a longo prazo da água
- na desinfecção da água de má qualidade ou de qualidade desconhecida
- na subsituição de água fervida
- na prevenção de problemas intestinais causados pelo uso nocivo da água

Composição do kit:
O kit AQUASTERIL® 2 EXTREME é
composto por dois saquinhos - um com um
agente desinfetante A2 e outro com um
agente descorante B2. Cada par de
saquinhos
fica
acondicionado
em
recipientes de folha transparente. Os cinco
pacotes, cada um com um par de
saquinhos, são colocados em uma caixinha
de papel que é inserida no recipiente de
polietileno. O kit assim tratado é resistente
contra choques, efeitos das condições
externas e tem uma vida útil prolongada
de mais de 5 anos. Os saquinhos
embalados
desta
forma
toleram
armazenamento
em
temperaturas
extremas (- 50°C a + 60°C) e em
humidade do ar de mais de 90%.
O kit é projetado para desinfetar até 5 x 2,0 = 10 litros de água. Com dimensões de 90x125x15 mm e com peso
aproximado de 16 gramas predestinam o kit para ser usado em terreno e em condições extremas, onde o uso de outros
sistemas de desinfecção da água pode ser problemático.

Usando o kit:
O kit AQUASTERIL® 2 EXTREME é usado para desinfetar a água. Na preparação da água microbiologicamente segura
com este kit são eliminados os microorganismos presentes na água, incluindo bactérias, vírus e parasitas patogênicos .
O kit AQUASTERIL® 2 EXTREME é projetado para a preparação de água microbiologicamente potável em casos onde
não há nenhuma outra fonte de água potável de qualidade segura.
O tratamento da água com o kit AQUASTERIL® 2 EXTREME não muda as propriedades químicas e sensoriais da água
e por isso é benéfico escolher para tratamento a água visualmente mais pura de fontes disponíveis.
Água tratada com o sistema AQUASTERIL® 2 EXTREME é microbiologicamente segura e pode ser usada para fins de
uso ou para beber, dependendo das propriedades sensoriais e químicas de entrada da água.
Kit AQUASTERIL® 2 EXTREME pode ser utilizado para a preparação da água microbiologicamente segura durante
caminhadas, trilhas e permanência em locais sem uma fonte de água microbiologicamente não potável, em áreas de
diferentes zonas climáticas.
Prazo de validade nas condições de armazenagem é de pelo menos cinco anos.
O sistema de tratamento de água AQUASTERIL® 2 EXTREME é aprovado pelo Ministério da saúde da República
Tcheca nº 16946/2015-OVZ-327-23.2.15,

Fabricante dos kits:
AQUA PLUS Ltd., Krocínovská 822/8, 160 00, Praga 6, República Checa
tel: + 420 224 311 461, e-mail: aquaplus@aquapluscz.eu, www.aquapluscz.eu

