
LifeStraw® Steel (çelik), dayanıklı çelikten üretilmiş, pipet yapılı, �ltreleme fonksiyonu olan, kirli suyu temiz yapan kişiye özel bir üründür. Doğa 
sporları, kampçılık, trekking ve seyahatler için çok fonksiyonel bir üründür. 2 aşamalı �ltere 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 �ltreleme 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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2-stage filtration process

Stage 1: Activated carbon 
capsule reduces bad odour 
and taste, chlorine and 
organic chemical matter

Stage 2: Hollow fiber 
membrane removes 
99.9999 % of bacteria 
(E. coli, etc.) and 99.9 % 
of protozoa (Giardia, 
Cryptosporidium, etc.)

Ürün Parçaları
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2. Jenerasyon Filtreleme

1. Aşama;  Gözenekli Elyaf Zarlar

* Su kaynaklı bakterileri (Koli basili vb.gibi) %99,9999 oranında yok eder.
* Su kaynaklı Protozao parazitlerini %99,9 oranında yok eder.
* En az 1000 litre su filtreleme kapasitesine sahiptir.

2. Aşama;  Aktif Karbon Kapsüller

* 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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Remplacement de la capsule de 
charbon actif Clause de nonresponsabilité

et ses sociétés liées déclinent 
toute responsabilité en cas de 
dommages découlant ou résultant 
de l’utilisation de LifeStraw® à 
des fins autres que celles pour 
lesquelles ce produit est prévu, 
ou en cas de dysfonctionnement 
dû au nonrespect par l’utilisateur 
de LifeStraw® des consignes 
strictes d’utilisation et de sécurité 
mentionnées dans le présent 
manuel. Les performances 
microbiologiques et de longévité 
de LifeStraw® sont établies dans 
le cadre d’essais normalisés en 
laboratoire. Pour plus d’informations 
sur les résultats et les conditions 

Avec vos ongles ou un objet pointu, 
attrapez la rainure de la capsule de 
charbon actif et tirez dessus.  

Ensuite, insèrez la nouvelle capsule de 
charbon actif en le poussant dans son 
compartiment jusqu’au verrouillage.
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Tırnağınızla ya da sert metal bir parçayla,
karbon kapsül oluğunu tutun ve çekin.

Sonra, yeni karbon kapsülü, karbon kapsül 
haznesine, kilitlenene kadar itin.

Karbon Kapsüllerin Değiştirilmesi

Nasıl Temizlenir

+90 533 632 8367
+90 530 068 8933 cpa@mikla.biz


