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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Franke Clear Water Capsule System
Vital Capsule Filtr 500 L

POUŽITÍ VÝROBKU

Franke Vital Capsule �ltr je primárně určen k �ltraci kohoutkové vody za účelem 
zdravější pitné vody. Takto �ltrovanou vodu lze také použít k oplachu potravin*. 
Kromě toho je vhodná pro přípravu kávy a čaje, nebo i pro ostatní procesy při 
přípravě potravin*.

Franke Vital Capsule filtr je určen k filtraci 500 litrů vody, což znamená zhruba 
dvouměsíční dobu použití. Filtr odstraňuje bakterie, viry,  jednobuněčné  
eukaryotní heterotrofní organismy a mikro plasty, stejně tak jako pachuť            
a zápach z přívodních trubek.

Filtr je nutno vyměnit, pokud kontrolka na baterii bliká červeně.

Nepoužívejte opakovaně!

* Tam, kde to dovolují místní předpisy.
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Polyethersulfone (Novamem DrinkPureTM)
Polyester
Polyethylen
Aktivní uhlík
Silikon, HTV

• KOMPONENTY 
Filtrační médium: 
Podpůrné vrstvy: 
Síťovina:
Jádro:
Koncové krytky: 
Těsnicí hmota: Silikon, RTV

VÝROBEK JE VE SHODĚ S TĚMITO PŘEDPISY:•

Franke Vital Capsule �ltr splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami.

Polymerní materiály splňují nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech
a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Výroba �ltrů vyhovuje nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní
praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Materiály pro výrobu �ltrů splňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek (REACH).

Všechny části, které přicházejí do styku s vodou, jsou v souladu s německým 
zákonem o potravinách a krmivech (LFGB), jakož i ze švýcarským nařízením      
o materiálech a předmětech v kontaktu s potravinami  (817.023.21).


