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PREHLÁSENIE O ZHODE

Franke Clear Water Capsule System
Vital Capsule Filter 500 L

NÁVOD NA POUŽITIE VÝROBKU
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Franke Vital Capsule �lter je primárne určený k �ltrácii kohútikovej vody za 
účelom zdravšiej pitnej vody. Takto �ltrovanú vodu je možné použiť taktiež
k opláchnutiu potravín. Okrem toho je vhodná na prípravu kávy, čaju, alebo pre 
iné procesy pri príprave potravín (tam kde to dovoľujú miestne predpisy).

Franke Vital Capsule �lter je určený k �ltrácii 500 litrov vody, čo znamená zhruba 
dvojmesačnú dobu používania. Filter odstraňuje baktérie, vírusy, jednobunkové 
eukaryotické heterotrofné organizmy a mikro plasty, rovnako ako pachuť 
a zápach z prívodových trubiek.

Filter je potrebné meniť, pokiaľ kontrolka na batérii bliká na červeno. 

Nepoužívajte opakovane !

* Tam, kde to dovoľujú miestne predpisy.
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KOMPONENTY•
Filtračné medium:   Polyethersulfone (Novamem DrinkPure TM)
Podporné vrstvy:   Polyester
Sieťovina:    Polyethylen
Jadro:     Aktívny uhlík
Koncové krytky:   Silikon, HTV
Tesniaca hmota:   Silikon, RTV

VÝROBOK JE V ZHODE S TÝMITO PREDPISMI: •

Franke Vital Capsule �ltr spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených 
pre styk s potravinami. 

Polymérne materiály spĺňajú nariadenia Komisie (EU) č. 10/2011 o materiáloch 
a predmetoch z plastu určených pre styk s potravinami. 

Výroba �ltrov vyhovuje nariadeniu Komisie (ES) č. 2023/2006 o správnej 
výrobnej praxi pre materiály a predmety určené pre styk s potravinami. 

Materiály pre výrobu �ltrov spĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povolovaní a obmedzovaní 
chemických látok (REACH). 

Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s vodou, sú v súlade s nemeckými 
zákonmi o potravinách a krmivách (LFGB), ako i so švajčiarskými nariadeniami 
o materiáloch a predmetoch v kontakte s potravinami (817.023.21). 


