
ZEO4®AquaFilter jest naturalnym medium filtracyjnym do czyszczenia i uzdatniania wody w basenie 
(pływackim, rodzinnym, dziecinnym, rehabilitacyjnym, oczku kąpielowym). Pomaga utrzymać 
krystalicznie czystą wodę bez zanieczyszczeń. Tajemnica skuteczności AquaFilter leży w jego zdolności 
do wymiany jonowej. To ta cecha umożliwia adsorbowanie dużych ilości substancji szkodliwych z wody. 
 W porównaniu z innymi materiałami filtracyjnymi posiada wielokrotnie większą powierzchnię zdolną do 
oczyszczania. Podstawowe cechy produktu: 

• ekstremalnie duża powierzchnia adsorbująca niepożądane substancje, 
• zapewnia potrójne filtrowanie (makrofiltrowanie, mikrofiltrowanie, wymiana jonowa), 
• skuteczniejsze wyłapywanie zanieczyszczeń w porównaniu z piaskiem, który jest cięższy i zapycha filtry, 
• pochłania azotany, azotyny, adsorbuje fosfaty i inne zanieczyszczenia, które są powodem powstawania 

chloroaminy, 
• usuwa amoniak z wody przez co zmniejsza zapotrzebowanie na jej chlorowanie, 
• rzadsze płukanie filtru daje duże oszczędności, 
• zwiększa skuteczność substancji odkażających, 
• nietoksyczny i niealergiczny, 

• eliminuje zapach i podrażnienie oczu. 

ZEO4  AQUAFILTER
NATURALNY WKŁAD FILTRACYJNY DO UZDATNIANIA WODY W BASENIE

• 1 kg / 1 m3 do urządzenia 
filtracyjnego albo zamiana piasku 
na taką samą ilość AquaFilter

DAWKOWANIE

PAKOWANIE / TRANSPORT

• wkład do urządzeń filtracyjnych w 
basenach pływackich i 
rehabilitacyjnych, rodzinnych, 
brodzikach, fontannach, oczkach 
kąpielowych

ZAKRES STOSOWANIA

®

• worki papierowe  25 kg (40 szt./
paleta) 

• big bag 1.000-1.200 kg,  
• luzem

Z-427439

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA GRUPA ZEO:
ZEO4 Sp. z o.o. 
ul.Gałczyńskiego 4 
00-362 Warszawa

info@zeo4.pl 
tel. +48 22 101 09 29 
www.zeo4.pl

ZEOCOMPLEX Sp. z o.o. 
ul.B.Limanowskiego 1A 
32-020 Wieliczka

PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania 
powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane. Detaliczne, małe opakowania trzymać z daleka od środków dezynfekcyjnych. Zużyte 
opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. Chronić oczy. W razie 
nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. 

TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

SKŁAD
• aktywowany zeolit klinoptylolit, 

naturalny glinokrzemian 
pochodzenia osadowego

http://www.zeo4.pl
http://www.zeo4.pl

