
 
 

 

PURIFICADOR ECONOMY FIT 

PARA SUBSTITUIR OS GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 

UM NOVO CONCEITO NA FILTRAÇÃO COM REFIL DE CONEXÃO RÁPIDA 
 

916-2455 – PURIFICADOR ECONOMY FIT 

 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS 

 
Dê adeus aos garrafões de água 

tradicionais que são difíceis de manusear e 

não garantem segurança ao beber água 

purificada. Com o Economy Fit é possível 

ter uma água livre de sedimentos como 

areia, barro e limo, além de gostos e 

odores desagradáveis. 

O purificador proporciona um novo 

conceito na filtração, pois ele substitui os 

garrafões de água de forma automática, 

prática e segura. Com um refil de conexão 

rápida, a troca do elemento filtrante pode 

ser feita em poucos segundos. Basta girar 

e trocar! 

O Economy Fit tem como tecnologia de 

purificação o Refil Facile B3 (Tecnologia 

HPC: carvão granulado ativado). Este 

elemento filtrante possui três estágios de 

filtração. 

Instalado em suportes básicos e bases 

refrigeradas. 

 

 
 
• Acompanha refil de troca rápida (5 

segundos para a troca do refil); 

 
• 01 refil: 200 garrafões de 20 litros; 

 

• Economia aproximada de R$2.000,00 
(considerando um preço médio de 
R$12,00 por garrafão e subtraindo o 
preço de compra do Purificador 
Economy Fit); 

 
• Possui válvula de segurança regulada 

na pressão ideal para o bom 

funcionamento do produto; 

 
• Com redução do cloro livre de no 

mínimo 75%; 

 
• Grau de filtração: Classe D (>15 a <30 

micra);

 

APLICAÇÃO DESCRITIVO TÉCNICO INFORMAÇÕES DO REFIL 
 

Escolas 

Universidades 

Empresas 

Hospitais 

Consultórios 

Lojas 

Supermercados 

Hotéis 

Cozinhas 

Modelo elemento filtrante: 

Refil Facile B3 

Temperatura de operação: 

5°C mín / 50ºC máx 

Pressão de operação: 

19,6 kPa mín./392 kPa máx. 

Altura: 300mm 

Diâmetro: 300mm 

Profundidade: 220mm 

Grau de Filtração: 15 micra 

Classe D  

Código de Barras: 7896811107884 

903-0535 - Refil Facile B3 

Composição: Polipropileno e carvão 

Vazão: 48l/h 

Normas e Referências: 

O uso deste aparelho destina-se a águas 

que atendam a portaria nº 2914 do Ministé- 

rio da Saúde. 

Atende as especificações da norma NBR 

16098:2012. 

 

HIDRO FILTROS 



 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

 

 

 

- Ao utilizar pela primeira vez o filtro com elemento de carvão ativado, deixe correr cerca de 15 litros para que o pó do carvão seja liberado e a água fique cristalina. 

- O código e modelo do elemento filtrante deste aparelho é: 903-0535 - Refil Facile B3 

- Caso o elemento filtrante esteja saturado rapidamente, aconselha-se a instalação de um filtro em polipropileno na Caixa D’água ou cavalete para eliminar partículas dispersas na água. 
Consulte o site www.hidrofiltros.com.br. 

- Não transportar com outros produtos que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta. 

- Armazenar em local arejado, sem excesso de peso sobre o produto, sem umidade e calor excessivo. 

- O produto na sua forma original, não é irritante à pele. Após o uso, seguir as precauções cabíveis ao material retido no meio filtrante. Em caso de irritações devido ao manuseio, lavar o local 

irritado com água corrente e procurar auxílio médico. Este produto não deve entrar em contato com os olhos nem ser ingerido. Em caso de contato com os olhos, procurar auxílio 

médico. 

- A disposição após o uso, é de responsabilidade do cliente já que a Hidro Filtros não tem conhecimento dos agentes contaminantes retidos pelo elemento filtrante. 

 
 

http://www.hidrofiltros.com.br/


 

Garantia: 
 

Seu filtro Hidrofiltros é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Nota 
Fiscal ao consumidor, que é parte integrante deste Certificado e deve acompanhar o produto, quando do exercício da presente garantia. Os 
seis meses compreendem: 

 - 03 (três) primeiros meses – garantia legal, em respeito ao código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11/09/1990); 

 - 09 (nove) últimos meses – garantia especial. 

A garantia será anulada e sem efeito se for constatado que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com as instruções, 
acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, má instalação ou ainda, sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas 
não autorizadas. Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente ou por outras 
condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante. Validade em prateleira: Este produto possui 
validade indeterminada até a sua instalação, desde que conservado dentro da embalagem original, protegido do calor, umidade, poeira e 
possíveis contaminações. 
 

 

 

 

 

 

 

HIDRO FILTROS DO BRASIL IND. E COM. DE FILTROS LTDA. www.hidrofiltros.com.br 

Rua Gérson Andréis, 621, Cidade Nova 

95112-130, Caxias do Sul, RS, Brasil 

Fone/fax: (54)3213.6300 

http://www.hidrofiltros.com.br/

