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DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
FILTRO DE ÁGUA 

Vida útil: 6 a 8 meses
Dimensões aproximadas: 305 mm x 119 mm
Peso aproximado: 890 g
Anel O’ring: 7582
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Pressão de operação: 49 a 588 kPa (5 a 60 m.c.a.)
Perda de carga do aparelho novo: 10 kPa (1 m.c.a.)
Extraíveis: Aprovado

Referência Material Refil

311201 Polipropileno e Liga de Cobre Refil PP9"

Rosca

1/2”

311202 Polipropileno e Liga de Cobre Refil PP9" 3/4”

REFIL PARA REPOSIÇÃO

Referência Material

311113 Polipropileno

Vazão Nominal

1000 Litros/Hora

Vazão Máxima

1000 Litros/Hora

1. rosca - liga de cobre
2. tampa - polipropileno Melt Blown
3. copo - polipropileno Melt Blown



COMPOSIÇÃO DO REFIL.
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Retém partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e 
impurezas presentes na água.
Retiene partículas sólidas como barro, arena, óxido e impurezas 
presentes en el agua.

Polipropileno / Polipropileno

*Não possui capacidade de redução de cloro.
*No posee capacidad de reducción de cloro.

Refil descartável, não necessita de 
limpeza ou retrolavagem.

Repuesto descartable, no necesita de 
limpieza ni retrolavado.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.
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Recomenda-se a troca 
do refil a cada 6 meses, 
observando a redução 

do fluxo de água.
Se recomienda el cambio 

del repuesto cada 6 meses, 
observando la reducción 

del flujo de agua.

Realize as devidas adaptações para que seu 
filtro possa ser instalado corretamente, seja 
na caixa d’agua ou em cavaletes.
Realice las debidas adaptaciones para que su filtro 
pueda ser instalado correctamente, sea en el tanque 
de agua o en caballetes.

2

Feche o registro geral de água. Você pode 
instalar o filtro para PONTO DE ENTRADA 
antes da caixa d’água ou junto ao cavalete 
(após o hidrômetro).
Cierre el registro general de agua. Usted puede 
instalar el filtro para PUNTO DE ENTRADA antes del 
tanque de agua o junto al caballete (después del 
hidrómetro).

1

Encaixe e gire a tampa no adaptador usando 
fita veda rosca Blukit de 12 mm.
Encaje y gire la tapa en el adaptador usando cinta 
para sellado de rosca.

5

Desrosqueie a tampa do filtro para facilitar a 
instalação.
Desenrosque la tapa del filtro para facilitar la 
instalación.

3

Usando cola para canos, cole um adaptador 
compatível com a rosca da tampa do filtro e 
encanamento. Verifique as indicações de 
ENTRADA (IN) e SAÍDA (OUT).
Usando cola para caños, pegue un adaptador 
compatible con la rosca de la tapa del filtro y 
cañerías. Verifique las indicaciones de ENTRADA (IN) 
y SALIDA (OUT).

4

Observe se o anel o’ring utilizado para a 
vedação do filtro está devidamente alojado 
no copo e ajuste o refil interno, 
encaixando-o como indicado na figura.
Observe si el anillo o’ring utilizado para el sellado del 
filtro está debidamente alojado en el vaso y ajuste el 
repuesto interno, encajándolo como indicado en la 
figura.

7

Encaixe o segundo adaptador compatível 
com o filtro e o cano. Cole a extremidade 
suspensa no cano adaptador.
Encaje el segundo adaptador compatible con el 
filtro y el caño. Pegue la extremidad suspendida en 
el caño adaptador.

6

Em caso de vazamento, 
verifique as conexões e o aperto 
do copo do filtro. NÃO UTILIZE fita veda 
rosca na tampa do filtro.
En caso de pérdida, verifique las conexiones y el 
ajuste del vaso del filtro. NO UTILICE cinta para 
sellado de rosca en la tapa del filtro.
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Faça rotineiramente uma limpeza no copo 
do filtro. Utilize apenas água e sabão neutro. 
Evite materiais abrasivos.
Realice rutinariamente una limpieza en el vaso del 
filtro. Utilice solo agua y jabón neutro. Evite 
materiales abrasivos.
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MANUTENÇÃO E GARANTIA.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Seu aparelho possui um sistema com alta tecnologia de purificação e está de acordo com a NBR 16098:2012. Este sistema não foi desenvolvido para ser utilizado onde a água é 
biologicamente insegura ou de qualidade desconhecida. A água deve ser potável, ou seja, previamente tratada por alguma concessionaria de fornecimento de água, conforme 
Portaria Nº 2914 do Ministério da Saúde.
Su aparato posee un sistema con alta tecnología de purificación y está de acuerdo con la NBR 16098:2012. Este sistema no fue desarrollado para ser utilizado donde el agua es biológicamente insegura o de 

calidad desconocida. El agua debe ser potable, esto es, previamente tratada por alguna concesionaria de suministro de agua, conforme Resolución Nº 2914 del Ministerio de Salud. 

O filtro, peças de reposição e itens adicionais podem ser encontrados no local de compra do aparelho. Para maiores informações sobre onde encontrar nossos produtos entre em 
contato pelo e-mail falecom@blukit.com.br ou pelo telefone (47) 3331-0800. 
El filtro, repuestos y artículos adicionales pueden ser encontrados en el lugar de compra del aparato. Para mayores informaciones sobre dónde encontrar nuestros productos entre en contacto a través del 

e-mail falecom@blukit.com.br o al teléfono (47) 3331-0800. 

Faça rotineiramente uma limpeza no copo do aparelho. Utilize apenas água e sabão neutro. Evite materiais abrasivos. O refil não necessita limpeza ou retrolavagem.
Realice rutinariamente una limpieza en el vaso del aparato. Utilice solo agua y jabón neutro. Evite materiales abrasivos. El repuesto no necesita limpieza ni retrolavado.

GARANTIA
GARANTÍA

O corpo e a tampa do aparelho possuem garantia contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação 
da nota fiscal. A garantia será anulada e não possuirá efeito se, constatar-se que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com as instruções, acidentes provenientes 
de má utilização e instalação inadequada, ou ainda, se estiver sido violado, ajustado ou consertado por assistência técnica não autorizada. 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.
El cuerpo y la tapa del aparato poseen garantía contra defectos de fabricación por un período de 3 años, contados desde la fecha de su adquisición, comprobada mediante la presentación de la factura. La 

garantía será anulada y no poseerá efecto si se constata que el aparato sufrió daño causado por uso en desacuerdo con las instrucciones, accidentes provenientes de mala utilización e instalación inadecuada, 

o también, si hubiere sido violado, ajustado o reparado por asistencia técnica no autorizada. Los daños o defectos causados por agentes externos y demás piezas que se desgastan naturalmente o por otras 

condiciones anormales de utilización, en ninguna hipótesis serán de responsabilidad del fabricante.

O refil que acompanha este produto não possui garantia contra entupimentos, somente contra defeitos de fabricação pelo período de 90 dias. Por depender da qualidade da água 
onde será instalado, o refil poderá saturar antes do período previsto, devido a fatores como o excesso de cloro, ferrugem, barro, areia e outras contaminações de água em que o 
produto é aplicado.
El repuesto que viene con este producto no posee garantía contra taponamientos, solamente contra defectos de fabricación por el período de 90 días. Por depender de la calidad del agua donde será instalado, 

el repuesto podrá saturarse antes del período previsto, debido a factores como el exceso de cloro, óxido, barro, arena y otras contaminaciones de agua en que el producto es aplicado.



MANUTENÇÃO E GARANTIA.

IMPORTANTE
IMPORTANTE

• Este aparelho não necessita de descarte de água após sua instalação.
Este aparato no necesita descarte de agua después de su instalación.

• Após instalação do filtro, recomendamos a limpeza da caixa d’água e sua completa vedação, a fim 
de evitar possível contaminação.
Después de instalación del filtro, recomendamos la limpieza del tanque de agua y su completo sellado, a fin de evitar 
posible contaminación.

• Não instalar o produto diretamente sob a luz solar ou em locais com calor excessivo.
No instalar el producto directamente bajo la luz solar o en lugares con calor excesivo.

• Sempre que manusear o filtro, procure utilizar luvas descartáveis.
Siempre que manipule el filtro, procure utilizar guantes descartables.

• Caso haja pressão acima do recomendado para este aparelho, aconselha-se o uso de válvula 
reguladora de pressão.
Si existe presión por sobre lo recomendado para este aparato, se aconseja el uso de válvula reguladora de presión.

• Cuidado na hora de usar cola para não haver contaminação. O filtro não remove o gosto de cola 
da água.
Cuidado a la hora de usar cola para que no se produzca contaminación. El filtro no elimina el gusto de cola del agua.

Desempenho
Equipamento para consumo de água
Fabricante: Filtros Planeta Água
Marca: Blukit
Modelo: Filtro Ponto de Entrada 9 3/4”

E�ciência em Melhoria da Qualidade da Água

sem 
Redução 

de Cloro Livre

Retenção de
Partículas

sem 
E�ciência

BacteriológicaClasse D
(de 15 a 30µm)

Instrução de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

Registro nº
002230/2016

OCP 0018

ESTE APARELHO DESTINA-SE AO USO EM ÁGUA QUE

ATENDA A PORTARIA Nº 2914 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

ESTE APARATO SE DESTINA AL USO EN AGUA QUE ATIENDA

A LA RESOLUCIÓN Nº 2914 DEL MINISTERIO DE SALUD.



VISTA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO.
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Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

www.blukit.com.br

facebook.com.br\canalblukit

youtube.com.br\canalblukit


