Çelik-Steel Kullanma Kılavuzu
LifeStraw® Steel (çelik), dayanıklı çelikten üretilmiş, pipet yapılı, filtreleme fonksiyonu olan, kirli suyu temiz yapan kişiye özel bir üründür. Doğa
sporları, kampçılık, trekking ve seyahatler için çok fonksiyonel bir üründür. 2 aşamalı filtere işlemi ile bakteriler, protozoa, kimyasal maddeler ve
kloru yok eder. Kirli su temizlenir ve huzurla, kana kana içilebilecek içme suyu halini alır.
LifeStraw® Steel’in bir ucunu su kaynağına (kirli de olsa) yerleştirip, diğer ucunu ağzınıza almanız, temiz ve mikropsuz su içmeniz için yeterli
olacaktır.
En az 1000 litre su filtreleme kapasitesine sahiptir. * % 99,9999 oranında su kaynaklı bakterileri yok eder.* % 99,9 oranında su kaynaklı protozoa
parazitleri yok eder.* Suyu 0.2 mikron formatına kadar parçalar ve arındırır. * Taşıması kolaydır. Genişliği: 2,5 cm & Uzunluğu: 21 cm * Elektriksiz,
pilsiz ve pompasızdır. * Kimyasal madde içermez. * Değiştirilebilir aktif karbon kapsülü, klor ve kimyasallara ait kötü tadı azaltır. * ABD EPA ve AB
içme suyu standartlarına uygundur. * BPA ve hiçbir kimyasal madde içermez. * Gıda kalitesine uygun paslanmaz çelik olup, ABD Gıda ve İlaç
İdaresi yönetmeliklerine ve standartlarına uygundur . * Dayanıklı paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.
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* Sudaki kloru (chlorine) yok eder.
* Sudaki kötü tat ve kokuyu yok eder.
* Organik kimyasal maddeleri azaltır. (Pesticides, Herbicides, VOC gibi)
* 100 lt su ﬁltreleme kapasitesi vardır.
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