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Az AFM® hatékonyabb és alacsonyabb sebes-
ségű visszamosásának (<40m/h) köszönhető-
en erőforrásokat, vizet,  vegyszert és energiát 
takaríthatunk meg. Emellett sokkal hosszabb 
az élettartama, mint bármely más szűrőközeg-
nek, így garantáltan megtérül a befektetés.

Az AFM® aktivált szűrőközeg több mint 
35 éves kutatás-fejlesztés eredménye. 
Tiszta, válogatott üvegből készül és 
egyedülálló 3 lépéses aktiválási folyamat 
során válik önsterilizálóvá a szűrőüveg. 
Ezen eljárásnak köszönhetőene kiváló 
mechanikai és elektrosztatikus szűrési 
teljesítményt biztosít.

SZABADALMAZOTT AKTIVÁLÁSI ELJÁRÁS

FENNTARTHATÓ ÉS KÖRNYEZETBARÁT 
SZŰRÉS

A LEGFINOMABB SZŰRÉS

Az AFM® az egyetlen olyan szűrőközeg, 
amely teljes mértékben megakadályoz-
za a biológiai szennyeződések és a csa-
tornák kialakulását a szűrők belsejében. 
Ennek az egyedülálló tulajdonságnak kö-
szönhetően az AFM® sokkal tisztább vizet, 
stabilabb szűrési teljesítményt biztosít, és 
megakadályozza a káros klórszag (trikó-
raminok) kialakulását.

100% BIOLÓGIAILAG ELLENÁLLÓ 
SZŰRŐANYAG

MINDEN TÍPUSÚ HOMOKSZŰRŐHÖZ 
ALKALMAZHATÓ

Az AFM® mini bag (0,4-1,2mm) szűrőanyag minden lakossági homokszű-
rős berendezésben alkalmazható D800 mm tartály átmérőig. Az aktivált 
felületű, zöldüveg szűrőanyag szemcseméret tartománya (0,4-1,2mm), és 
a praktikus kiszerelés (11,3 kg/zsák ) különösen alkalmassá teszi kismére-
tű családi medencék homokszűrős-vízforgató berendezéseihez.
Használjon 100% AFM® minőséget!
Hatékonysága sokkal magasabb a kvarchomok szűrőtöltetnél.

A tanúsított 1 mikronos szűrési teljesít-
ménnyel az AFM® felülmúlja a homok, és 
bármely más üveg szűrőanyag teljesítményét 
és kivételes víztisztaságot biztosít.
Az AFM® csökkenti a klórfelhasználást és 
leegyszerűsíti a medence karbantartását is, 
hiszen amit ki lehet szűrni azt nem kell vegy-
szerekkel oxidálni.
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Nézze meg 
az AFM® 
videónkat!

0.4 - 1.2 mm
Szemcseméret100%
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    Baktériummentes medencevíz : 
Antibakteriális hatás – megakadályozza a baktériumok elszaporodását

    Tisztább víz : 
Megbízható és állandó 1 mikronos szűrési finomság

    Egészségesebb légtér : 
Használatával megszűnik a „klórszag” és megakadályozza a klór-aminok kialakulását

    Alacsonyabb üzemeltetési költségek : 
Öblítő víz és vegyszer megtakarítás

Önsterilizáló felület,
amely meggátolja a 
baktériumok szaporodását

Megnövelt szűrőközeg felület 
a kiváló szűrési hatásfok 
érdekében

Aktivált felület
a szerves anyagok és a legkisebb 
szennyező részecskék kiszűréséhez

KIVÉTELES  TULAJDONSÁGOK

EGYEDÜLÁLLÓ ELŐNYÖK

Tesztelve és tanúsítva  
az IFTS által.

Az egyetlen üveg szűrőközeg,  
amely rendelkezik az NSF 50  
és NSF 61 tanúsítványokkal.

Új generációs SZŰRŐKÖZEG
a tiszta medencevízért

MINI-BAG


