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BIOFIL: Kontrola jakości
bakteriologicznej wody 

na wyjściu armatury
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Zapobieganie ryzyku związanym z bakteriami chorobotwórczymi w instalacji wodnej musi być
priorytetem w budynkach zamieszkania zbiorowego, a w szczególności w zakładach opieki
zdrowotnej.

Elementem niezbędnym do utrzymania higieny jest woda, która może być źródłem zakażenia
jeśli jej jakość nie jest kontrolowana. Proliferacja bakterii (Legionelle, Pseudomonas
Aeruginosa…) w instalacji wodnej lub w armaturze może być przyczyną poważnych infekcji, w
szczególności dla osób o obniżonej odporności.

Kontrola ryzyka związanego z jakością wody jest więc przedmiotem stałej i najwyższej troski dla
osób zarządzających obiektami. Nadzór nad poziomem bakterii Legionella w instalacji ciepłej
wody użytkowej dotyczy wszystkich budynków zamieszkania zbiorowego (hotele, domy
wypoczynkowe, campingi, budynki zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu
śledczego…), a nie jedynie zakładów opieki zdrowotnej. We wszystkich budynkach zamieszkania
zbiorowego należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku, które
narzuca nadzór nad jakością bakteriologiczną wody w instalacji wodnej. Dotyczy to punktów
czerpalnych, które mogą zawierać bakterie Legionella pneumophilia oraz wytwarzać aerozol
(rozpylenie mikrokropelek wody w powietrzu).

Filtry BIOFIL firmy DELABIE są produktem, który zagwarantuje jakość wody w punkcie
czerpalnym i tym samy zapewni ochronę zdrowia użytkownika.

Kontrola bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Gama BIOFIL: filtry do wody

Jednorazowe urządzenia do filtracji wody: głowice, słuchawki natryskowe i wylewki BIOFIL.

Każdy filtr BIOFIL zawiera membranę z włókien kanalikowych z progiem filtracji 0,1 mikrometra.
Dostarczana woda jest pozbawiona mikroorganizmów (bakterie, pierwotniaki, grzyby,
zanieczyszczenia obecne w instalacji wody…), bez zmiany jej składu chemicznego.

W ten sposób ochrona przed infekcjami spowodowanych użyciem wody jest całkowita.

Nowoczesne rozwiązania z włókien kanalikowych

Istnieją dwa główne rodzaje membran do mikrofiltracji na punkcie czerpalnym: membrany
płaskie i membrany z włókien kanalikowych.

DELABIE wybrało, do stworzenia swojej gamy mikrofiltrów BIOFIL, najnowszą technologię:
filtrację przez membranę z włókien kanalikowych. 

Technologia ta została rozwinięta w latach 70-tych i jest dzisiaj rozpoznawana jako
najskuteczniejsza technika oczyszczania wody. Ma również zastosowanie w wielu innych
domenach (dom, medycyna, przemysł...), i może osiągnąć poziom ultrafiltracji (0,001 mikrometra).

BIOSAFE
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Membrana z włókien kanalikowych
Membrana Delabie jest stworzona z zespołu polietylenowych włókien kanalikowych
umieszczonych w module. Włókna są niezwykle cienkie i elastyczne. Posiadają zewnętrzną
średnicę 0,6 mm, a ich grubość wynosi kilkadziesiąt mikrometrów.

Membrany są puste w środku i mają kształt źdźbła słomy (rurki).

Mikroporowata struktura
Membrany z włókien kanalikowych posiadają liczne pory o wielkości w zakresie od 0,01 do 
0,1 mikrometra. Każda membrana składa się z kilku powierzchni o mikroporowatej strukturze
(mikroszczeliny).

Bakterie i zawiesiny powyżej 0,1 mikrometra są uwięzione przez struktury i na stałe zatrzymane
po zewnętrznej stronie membrany.

Filtracja jednokierunkowa Zewnętrzna / Wewnętrzna
Wybrany system filtracji jest jednokierunkowy. Pod wpływem różnicy ciśnień i membrany, całość
cieczy przepływa w kierunku prostopadłym do środka filtracji.

Woda przepływa z zewnątrz do wewnętrznej powierzchni włókien.

Bakterie i inne mikrocząsteczki, które nie mogą przejść przez szczeliny w konstrukcji membrany,
pozostają na zewnętrznej powierzchni, a więc nie mogą przeniknąć przez membranę.

Powierzchnia filtrująca / gromadzenie się bakterii
W porównaniu do membran płaskich, powierzchnia filtrująca w naszych membranach z włókien
kanalikowych jest nieporównywalnie większa (1400 cm2 w porównaniu do 500 cm2).

Duża powierzchnia filtrująca pozwala na filtrację większej ilości wody. 

W związku z tym faktem, możliwość gromadzenia bakterii i zanieczyszczeń uwięzionych
wewnątrz filtra jest zatem znacznie większa.

Zasada filtracji włókien kanalikowych

Pory ≤ 0,1 mikrometra

Bakterie0,1μm

BakterieWłókno

Żywica

2. LAVABO-EVIER PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:01  Page19



Medyczne filtry mikrobiologiczne BIOFIL

20

Całkowita kontrola procesu produkcji

2 3 41

a. b.V1
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c.

Zalety filtrów BIOFIL

2 razy większa powierzchnia filtrująca, niż w przypadku płaskiej
membrany (1400 cm2 w porównaniu do 500 cm2)
- Filtracja większej ilości wody
- Włókno 0,1 mikrometra: maksymalna porowatość z kontrolowaną wielkością porów

Odporność na zapychanie  
- Zawiesiny pozostają na powierzchni membrany, co opóźnia zatykanie porów
- Cykl życia membrany jest dłuższy

Kompaktowe filtry
W odróżnieniu do filtrów dostępnych na rynku, wymiary filtrów DELABIE są zredukowane do
minimum dzięki kompaktowym włóknom:
- Przystosowanie do zamontowania na wszystkich bateriach i zaworach, nawet tych z niską

wylewką
- Zapobieganie autodetekcji po zainstalowaniu na elektronicznej armaturze
- Mniejsze ryzyko wtórnego skażenia
- W porównaniu z dostępnymi na rynku produktami, krótszy filtr BIOFIL gwarantuje większą

odległość od umywalki

Filtrująca wylewka: wyłączność  
Wylewka zawierająca membranę z włókna kanalikowego:
- Przystosowana do zamontowania na wszystkich bateriach z wylewką BIOCLIP (bez złączki)
- Odpowiednie wymiary (zachowana odległość od umywalki)
- Bez konieczności montowania dodatkowego urządzenia na końcu wylewki
- Eliminuje wylewkę jako powierzchnię potencjalnie skażającą

Membrany z włókien kanalikowych DELABIE są w 100% stworzone z włókien polietylenowych
(PE), które nadają się do recyklingu.
W procesie produkcji nie stosujemy żadnych dodatków, ani rozpuszczalników.

1 • Surowiec jest poddany procesowi ekstruzji
Surowiec (PE) znajduje się na wejściu wytłaczarki w postaci kulek i jest wsypywany do zbiornika,
aby zasilić śrubę wytłaczarki. Aby surowiec stał się ciągliwy, najpierw jest rozgrzewany i
zmiękczany za pomocą niekończącej się śruby, która znajduje się w ogrzewanej rurze. Śruba
kieruje plastik w kierunku wylotu wytłaczarki, co nadaje materiałowi pożądany kształt rury.

2 • Tworzywo jest rozciągane
Włókno, które otrzymujemy jest następnie 5-krotnie rozciągane na wałkach o różnych
prędkościach. To właśnie ten proces definiuje porowatość włókien. Większa różnica między
prędkościami sprawia, że porowatość również wzrasta i na odwrót. Porowatość naszych
włókien wynosi 0,1 mikrometra. Proces produkcji pozwala na uzyskanie 0,01 mikrometra.

3 • Testy (3 etapy)
a) Włókno poddawane jest testowi pod ciśnieniem wody.

Pod danym ciśnieniem wody, dla 0,1 mikrometra porowatości, woda nie powinna przenikać
w głąb włókna. Jeśli porowatość nie jest odpowiednia, woda przeniknie w głąb włókna.

b) Zewnętrzna strona włókna zostaje wysuszona.
c) Włókno przechodzi przez pole elektryczne.

Jeśli woda przenika do włókna, to tworzy się łuk elektryczny, który natychmiast spali
włókno, co spowoduje jego przecięcie. 

Testy są prowadzone w sposób ciągły.

4 • Nawijanie na rolkę
Jeżeli włókno pozytywnie przejdzie fazę testową, jest nawijane na rolkę i może być montowane
w filtrze.

=> Kontrola porowatości włókien. Włókno jest kontrolowane w 100%.

+

+

+

+
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Filtry przeciw bakteriom LEGIONELLA I PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Niesterylne filtry z gamy BIOFIL są przystosowane do używania we wszystkich budynkach
zamieszkania zbiorowego, zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej (poza zakresem
zastosowania filtrów przeciw wszystkim bakteriom) i mogą służyć do następujących czynności:

- mycie całego ciała
- higieniczne mycie rąk
- balneoterapia

Filtry przeciw WSZYSTKIM BAKTERIOM   
Sterylne filtry BIOFIL są produktami medycznymi klasy IIB i są szczególnie zalecane w zakładach
opieki zdrowotnej do następujących czynności:

- mycie ran
- opłukanie urządzeń medycznych do zabiegów inwazyjnych (sprzęt endoskopowy…).

Zakres zastosowania

Optymalna identyfikowalność produktów BIOFIL

Kontrola zagrożenia dla zdrowia związanego z użyciem wody wymaga określenia optymalnej
identyfikowalności produktu, od momentu jego produkcji, aż do zastosowania produktu
końcowego przez pacjenta.

Oznakowane opakowanie jednostkowe  
Unikalny numer serii pozwala na identyfikację produktu na każdym etapie produkcji.

Podwójna etykieta na filtrze  
Każdy filtr jest dostarczany z 2 wodoodpornymi etykietami, które pozwalają na dokładną
identyfikację produktu oraz zapewniają identyfikowalność zmiany filtrów.

• Etykieta zdejmowana i wklejenia do zeszytu ewidencyjnego 
- Numer katalogowy filtra
- Daty rozpoczęcia i końca użytkowania wpisywane własnoręcznie
- Numer serii
- Kod kreskowy

• Etykieta na filtrze
- Daty rozpoczęcia i końca użytkowania wpisywane własnoręcznie
- Numer serii wpisywany własnoręcznie

18, rue du Maréchal Foch F-80130 Friville  
T : +33 (0)3.22.60.22.74  
F : +33 (0)3.22.30.31.07 

www.delabie.com0459

12/2012 12/2015

20040

40201201

18, rue du Maréchal Foch
F-80130 Friville 

T : +33 (0)3.22.60.22.74
F : +33 (0)3.22.30.31.07

www.delabie.com

Date entrée service / Date In

..... /..... /.....
Date sortie service / Date Out

..... /..... /.....
A B

dd          mm           yy dd          mm           yy 

Ref. 20040
40201201

18, rue du Maréchal Foch
F-80130 Friville 

T : +33 (0)3.22.60.22.74
F : +33 (0)3.22.30.31.07

www.delabie.com

Date entrée service / Date In

..... /..... /.....
Date sortie service / Date Out

..... /..... /.....
A B

dd          mm           yy dd          mm           yy 

0459
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Włókna
kanalikowe

Moduł filtrujący

Żywica

Test na przepuszczalność bakterii
Test na przepuszczanie bakterii zgodnie z zasadami metody ASTM F838-05*.

Laboratorium SGS, światowy lider w dziedzinie inspekcji, kontroli i certyfikacji, poddało nasze
filtry BIOFIL testowi na przepuszczalność bakterii. Daje on gwarancję zatrzymywania bakterii
przez filtry stosowane do oczyszczania cieczy.

Test ten polega na przepuszczeniu przez filtr szczepu kontrolnego Brevundimonas diminuta
(ATCC 19146), który jest najmniejszym gatunkiem bakterii, przy minimalnym stężeniu10

7
jtk / cm2

powierzchni filtrującej. 

Filtr jest uznany za odkażający, jeśli żadna kolonia bakterii nie została wykryta w przefiltrowanej
wodzie.

W wyniku badania, wszystkie filtry BIOFIL dostarczyły filtrat wolny od bakterii, więc posiadają
próg filtracji 0,1 mikrometra.

* Standard Test Method for Determining Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Filtration.

Skuteczność filtrów BIOFIL

Typ filtra BIOFIL
Ilość kolonii/powierzchnię

filtrującą (jtk/cm2)

Całkowity test na bakterie
Brevundimonas diminuta

(jtk)*

Ilość bakterii na
wyjściu z filtra

Głowica 6,58 / 10
7

9,212 / 10
10 0

Słuchawka natryskowa 6,58 / 10
7

9,212 / 10
10 0

Wylewka 7,67 / 10
7

9,212 / 10
10 0

* 1,4 litra wody z 6,58 jtk. 10
7
/cm2 zostały przepuszczone przez filtr i na wyjściu było 0 bakterii.

Średnie natężenie wypływu w zależności od ciśnienia

Typ filtra BIOFIL 1 bar 2 bary 3 bary 4 bary 5 barów

Głowica 3 l/min 7,2 l/min 9,6 l/min 12 l/min 13,2 l/min

Słuchawka natryskowa 4,8 l/min 10,2 l/min 14,4 l/min 17,4 l/min 20,4 l/min

Wylewka 3 l/min 6 l/min 9,6 l/min 11,4 l/min 12 l/min

Głowica WylewkaSłuchawka natryskowa

25 l/min

20 l/min

15 l/min

10 l/min

5 l/min

0 l/min

1 bar 2 bary 3 bary 4 bary 5 barów 6 barów

2. LAVABO-EVIER PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:02  Page22



Medyczne filtry mikrobiologiczne BIOFIL

23

Sterylizacja zgodnie z normą europejską EN ISO 11137
Dostarczane filtry BIOFIL przeciw wszystkim bakteriom (wyroby medyczne) są sterylne.
Sterylizacja promieniami gamma jest przeprowadzana po wytworzeniu produktu.

Wizualny wskaźnik sterylizacji jest obecny na każdym opakowaniu.

- Po sterylizacji promieniami gamma filtry posiadają 3-letni termin przydatności do zużycia.
Data ważności produktu podana jest na każdym opakowaniu.

- Filtry BIOFIL przeciw wszystkim bakteriom są zgodne z dyrektywą o Wyrobach Medycznych
93/42/EEC z poprawką 2007/47/WE i posiadają znak         .

Certyfikat ISO 9001: 2008 

Dodatkowe informacje

Maksymalny okres użytkowania
- Filtry przeciw bakteriom Legionella i Pseudomonas Aeruginosa
Filtry mogą być używane do 62 dni od momentu pierwszej instalacji.

- Filtry przeciw wszystkim bakteriom
Sterylne filtry są zazwyczaj instalowane w miejscach wysokiego ryzyka zakażenia i mogą być
używane przez 31 dni od momentu pierwszej instalacji.
Jeśli podany czas używania zostanie przekroczony, to zalecamy wymienić filtr, aby uniknąć
wtórnego skażenia znajdującymi się w filtrze bakteriami.
Uwaga:
Instalacje wodne transportują większe lub mniejsze ilości zanieczyszczeń. Filtry mogą się zapchać szybciej
lub wolniej. Jeśli filtr się zapcha przed przewidywaną datą wymiany, należy go wymienić. W celu uniknięcia
przedwczesnego zapchania się filtra, zalecamy przepłukać instalację przed jego założeniem, aby pozbyć się
nadmiernej ilości piasku, kamienia…. Proliferacja bakterii w przepłukanej instalacji jest mniejsza i cykl życia
wszystkich urządzeń znacznie się wydłuża.

Brak ciągłego używania nie przedłuża cyklu życia filtra.

Filtry mogą być używane w sposób ciągły lub przez krótki czas, w momencie skażenia instalacji.

Kompatybilność i odporność na różne działania zwalczające bakterie
Filtry BIOFIL są odporne na dezynfekcje termiczną i chemiczną, które są często wykonywane w
budynkach zamieszkania zbiorowego, a w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej.

- Odporność na dezynfekcję termiczną:
Temperatura wody 70°C w łącznym czasie 30 minut, w trakcie całego cyklu życia produktu.
Zanieczyszczenia wydostające się podczas dezynfekcji termicznej zostają uwięzione w filtrze i
skracają jego cykl życia. Po przeprowadzonej dezynfekcji termicznej zalecamy wymianę filtra
na nowy.

- Odporność na dezynfekcję chemiczną:
Do 3 ppm wolnego chloru w temperaturze 20°C +/- 5°C przez cały cykl życia produktu i / lub do
100 ppm w temperaturze 20°C +/- 5°C przez 1 godzinę.

Cykl życia produktu i odporność filtrów BIOFIL

0459
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Filtrująca głowica / słuchawka natryskowa 
- Proste podłączenie filtra, bez użycia narzędzi, na punkcie czerpalnym wody w celu jego

zabezpieczenia: szybkozłączki przystosowane do każdego rodzaju armatury lub do węża
natryskowego.

- Nie wymaga zamknięcia zasilania w wodę.

Aby podłączyć głowicę lub słuchawkę do złączki �, nacisnąć na zakładkę � następnie włożyć
głowicę lub słuchawkę �. 
Następnie zwolnić zakładkę �.

Filtrująca wylewka
Przystosowana jedynie do podłączenia na armaturze z wylewką BIOCLIP.

- Wyciągnąć wylewkę BIOCLIP i w jej miejsce włożyć wylewkę BIOFIL.
- Nie wymaga zamknięcia zasilania w wodę.

Medyczne filtry mikrobiologiczne BIOFIL
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Łatwa i szybka instalacja

Natychmiast po instalacji filtra, użytkownik może korzystać z armatury.

Natychmiastowa możliwość używania po zainstalowaniu

� � �

�

�

�

�

�

�� �
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Szybkozłączki przystosowane do każdego rodzaju
armatury
Głowice filtrujące muszą być zamontowane za pomocą
szybkozłączek. Łatwa i szybka instalacja (zobacz obok).

- Proste podłączenie do armatury, bez użycia narzędzi 
- Nie wymaga zamknięcia zasilania w wodę.

• Złączki do Głowicy A nr 20050A/30050A
Głowica A jest pozbawiona uszczelki w części wejścia do
szybkozłączki.
W22/100 820022
Z24/100 820024
Z1/2’’ 820023
Z24/125 820025

• Złączki do Głowicy P nr 20050P/30050P
Głowica P posiada uszczelkę w części wejścia do szybkozłączki.
W22/100 820122
Z24/100 820124

Głowica BIOFIL z filtrem do
jednorazowego użytku

25

Szybkozłączki

Filtrująca głowica BIOFIL

Głowica BIOFIL z filtrem do jednorazowego użytku 
z progiem filtracji 0,1 mikrometra. 
Natychmiastowa ochrona przed zakażeniami szpitalnymi
wywołanymi kontaktem z wodą.

- Polietylenowa membrana hydrofilowa z włókien kanalikowych
o progu filtracji 0,1 mikrometra.

- Powierzchnia filtrująca: 1400 cm2..
- Wypływ wody przy ciśnieniu 3 barów: 6l/min* na wyjściu

głowicy (wypływ z filtra, bez ograniczenia wypływu na
armaturze).

- Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
- Kompatybilność i odporność na różne działania zwalczające

bakterie:
> Dezynfekcja termiczna: temperatura wody 70°C w łącznym

czasie 30 minut, w trakcie całego cyklu życia produktu.
> Dezynfekcja chemiczna:

Do 3 ppm wolnego chloru w temperaturze 20°C +/- 5°C
przez cały cykl życia produktu i / lub do 100 ppm w
temperaturze 20°C +/- 5°C przez 1 godzinę.

- Włókna z polietylenu, moduł i korpus głowicy z ABS nadającego
się do recyklingu.

• 10 sterylnych głowic filtrujących, wszystkie bakterie
Czas użycia: maksymalnie przez 31 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe opakowanie, sterylna torebka (wskaźnik
kontroli sterylizacji).
końcówka bez uszczelki (głowica A) 20050A
końcówka z uszczelką (głowica P) 20050P

• 10 głowic filtrujących, Legionelle i Pseudomonas Aeruginosa
Czas użycia: maksymalnie przez 62 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe, niesterylne opakowanie.
końcówka bez uszczelki (głowica A) 30050A
końcówka z uszczelką (głowica P) 30050P

W opcji: Szybkozłączka do podłączenia na wyjściu armatury (zobacz poniżej)

* Średni wypływ w trakcie cyklu życia produktu.
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Filtrująca słuchawka BIOFIL

Szybkozłączki

Słuchawka natryskowa BIOFIL 
z filtrem do jednorazowego użytku

26

Słuchawka natryskowa BIOFIL ze zintegrowanym filtrem
Słuchawka do jednorazowego użytku z progiem filtracji 
0,1 mikrometra. Natychmiastowa ochrona przed zakażeniami
szpitalnymi wywołanymi kontaktem z wodą.

- Polietylenowa membrana hydrofilowa z włókien kanalikowych
o progu filtracji 0,1 mikrometra.

- Powierzchnia filtrująca: 1400 cm2..
- Wypływ wody przy ciśnieniu 3 barów: 12l/min* na wyjściu

słuchawki (wypływ z filtra, bez ograniczenia wypływu na
armaturze).

- Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
- Kompatybilność i odporność na różne działania zwalczające

bakterie:
> Dezynfekcja termiczna: temperatura wody 70°C w łącznym

czasie 30 minut, w trakcie całego cyklu życia produktu.
> Dezynfekcja chemiczna: Do 3 ppm wolnego chloru w

temperaturze 20°C +/- 5°C przez cały cykl życia produktu 
i / lub do 100 ppm w temperaturze 20°C +/- 5°C przez 
1 godzinę.

- Włókna z polietylenu, moduł i korpus głowicy z ABS nadającego
się do recyklingu.

• 10 sterylnych słuchawek filtrujących, 
wszystkie bakterie
Czas użycia: maksymalnie przez 31 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe opakowanie, sterylna torebka (wskaźnik kontroli
sterylizacji).
końcówka bez uszczelki 20060
w części wejścia do szybkozłączki.

• 10 słuchawek filtrujących, Legionelle i Pseudomonas
Aeruginosa
Czas użycia: maksymalnie przez 62 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe, niesterylne opakowanie.
końcówka bez uszczelki 30060
w części wejścia do szybkozłączki.

W opcji: Szybkozłączka do podłączenia na wyjściu armatury (zobacz
poniżej).

* Średni wypływ w trakcie cyklu życia produktu.
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Filtrująca wylewka BIOFIL

Wylewka BIOFIL z filtrem 
do jednorazowego użytku

27

Wylewka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem 
Wylewka do jednorazowego użytku z progiem filtracji 
0,1 mikrometra. Do instalacji zamiast wylewek BIOCLIP.
Natychmiastowa ochrona przed zakażeniami szpitalnymi
wywołanymi kontaktem z wodą.

- Polietylenowa membrana hydrofilowa z włókien kanalikowych
o progu filtracji 0,1 mikrometra.

- Powierzchnia filtrująca: 1200 cm2..
- Wypływ wody przy ciśnieniu 3 barów: 6l/min* z sitkiem gwiazda

(wypływ z filtra, bez ograniczenia wypływu na armaturze).
- Maksymalne ciśnienie: 5 barów.
- Kompatybilność i odporność na różne działania zwalczające

bakterie:
> Dezynfekcja termiczna: temperatura wody 70°C w łącznym

czasie 30 minut, w trakcie całego cyklu życia produktu.
> Dezynfekcja chemiczna: Do 3 ppm wolnego chloru w

temperaturze 20°C +/- 5°C przez cały cykl życia produktu 
i / lub do 100 ppm w temperaturze 20°C +/- 5°C przez 
1 godzinę.

10 sterylnych wylewek filtrujących, 20040
wszystkie bakterie

Czas użycia: maksymalnie przez 31 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe opakowanie, sterylna torebka (wskaźnik kontroli
sterylizacji).

10 wylewek filtrujących, 30040
Legionelle i Pseudomonas Aeruginosa

Czas użycia: maksymalnie przez 62 dni od momentu instalacji.
Jednostkowe, niesterylne opakowanie.

Łatwa i szybka instalacja: 
- Proste podłączenie do armatury, bez użycia narzędzi 
- Nie wymaga zamknięcia zasilania w wodę.

* Średni wypływ w trakcie cyklu życia produktu.
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