
1 - Por que instalar um filtro em minha casa?

A água que sai das estações de tratamento chega muitas a nossa residência com resíduos
sólidos e, muitas vezes, são sujeitas a alguns tipos de contaminação no percurso. 
Uma porcentagem muito grande dos esgotos são ainda jogados sem tratamento nos cursos 
de água, com isso a contaminação da água ocorre hoje de tantas formas e por substâncias 
tão diferentes que é quase impossível torná-la pura e potável sem o auxílio de filtro residencial 
de boa qualidade.

2 - O que é Elemento Filtrante ou Refil?

O elemento filtrante, também conhecido como refil, cartucho ou vela do filtro, representa a 
parte interna do filtro de água, responsável pela filtração propriamente dita. A água passa 
pelo elemento filtrante e é ele que elimina o cloro e retém materiais particulados como areia,
barro, ferrugem, poeiras e outros sedimentos.

3 - Qual a importância de se ter o selo INMETRO?

A certificação INMETRO especifica os requisitos mínimos e os métodos de ensaios específicos
para garantir da qualidade da água dos filtros residenciais. Dessa forma, os filtros que possuem
este certificado atendem todos os requisitos do INMETRO para uma água potável.

4 – Qual a norma que estabelece requisitos mínimos que proporcionem a segurança das 
pessoas quando do uso de aparelhos para a melhoria da qualidade da água? 

Os aparelhos para melhoria da qualidade da água fabricados pela EF, são estabelecidos 
conforme requisitos descritos pela NBR 14908 e Portaria 93.

5 - Para que servem os sais de prata no elemento filtrante?

Os sais de prata fornecem a proteção bacteriostática às partes internas do filtro, quando este
não está sendo usado. Ou seja, os sais de prata mantêm o controle microbiológico no interior
do filtro. Por serem pressurizados, sempre haverá água no interior dos filtros (no elemento 
filtrante e carcaça). A presença de ambiente úmido e possível ausência de cloro podem 
potencializar o crescimento de colônias de bactérias no interior do filtro, a menos que haja
um agente bacteriostático atuante, como os sais de prata.

6 – Porque do filtro esta saindo água branca leitosa?

A particularidade de água leitosa é observada quando há excesso de ar na tubulação. 
Situações assim são comuns quando o abastecimento de água é interrompido para 
manutenção. Ao retornar o abastecimento de água, a tubulação está cheia de ar, o que 
causa a água esbranquiçada. Assim que o ar sair por completo à água volta a ser incolor. 
Para a eliminação do ar, recomenda-se a abertura total da válvula do filtro por 
aproximadamente 5 minutos.



7 - O que é tecnologia "melt blown"?

O processo melt blown consiste no aquecimento do polipropileno e sua extrusão em pequenos 
filamentos que formam um cilindro microporoso. Este cilindro chamamos de elemento filtrante
e é ele que faz todo o trabalho de retenção de sólidos do fluido.

8 – Posso instalar filtro transparente em locais exposto ao sol?

Não é recomendado, pois com a incidência da luz, pode gerar proliferação de limo no copo do 
filtro, contudo este limo é retido na filtragem efetuada pelo elemento filtrante interno, não 
deixando passar estas impurezas.

9 – Qual a posição correta para instalação do filtro?

Pode ser instalado nas duas formas, tanto na vertical, como na horizontal. Normalmente 
utiliza-se na vertical, pois, a água tende a ter mais contato com os elementos filtrantes.

10 - Porque saí água escura toda vez que troco o refil de carvão ativado?

Isso acontece devido ao pó do carvão acumulado dentro do refil, por isso, as primeiras 
passagens da água após a troca do refil possuem uma cor escura.
Veja a quantidade necessária para o descarte de água no manual de instruções do produto.

11 – Qual a periodicidade para trocar o refil?

É recomendado efetuar a troca do refil a cada seis meses ou quando for observada a redução
do fluxo deágua. Deve-se consultar o manual de instruções para verificar a quantidade 
correta para o seu modelo de filtro.
O refil (elemento filtrante) satura pelo volume de partículas que ele retém e não pelo volume 
de água que por ele circula.

12 - O que é o carvão ativado?

O carvão ativado é o componente principal dos elementos filtrantes, com capacidade de 
coletar com eficiência os componentes orgânicos e o cloro responsável pelo sabor e odor 
desagradável presentes na água. Por sua alta superfície interna de micro poros o carvão de
casca de coco utilizado pela EF é o que possui o maior poder de absorção.

13 - Como é e quais são as etapas de filtração?

A filtração ocorre em 3 etapas.
1- Filtragem física - responsável pela retenção de impurezas sólidas
2- Filtração química - responsável pela absorção do cloro e demais poluentes químicos
3- Filtragem final - processo no qual ocorre a retenção dos poluentes que não Foram 
eliminados/absorvidos nas etapas anteriores



14 - Como deve ser feita a manutenção do filtro?

A manutenção é muito simples. Ao fazer a troca do refil é importante que seja feita a limpeza
da parte interna do filtro com água e sabão neutro antes de instalar o novo refil.

15 - Existe algum filtro especifico para ser usado em máquina de lavar?

Sim, o Filtro EF Poliwash nos modelos 200 e 300 são específicos para atender o segmento 
de filtros para uso em lavadoras, retém partícula de areia, barro, ferrugem e outros sedimentos,
impedindo que suas roupas fiquem manchadas durante a lavagem . Sua utilização também 
impede o acúmulo de sujeira nos componentes do painel elétrico, aumentando assim a 
conservação e a vida útil da sua máquina de lavar. Seu copo transparente auxilia para melhor
visualizar a saturação do refil auxiliando na decisão por sua troca (recomendada a cada 
6 meses).

16 - Qual o modelo mais indicado para uso em cavaletes e caixa d'água?

O Filtro de água Poliaqua 300, amplamente utilizado para ponto de entrada da água (junto 
ao cavalete, caixa d'água, etc.). A função deste filtro, é a retenção de partículas de areia, 
barro, ferrugem e sedimentos, melhorando assim a qualidade da água que é abastecida 
em todos os pontos de uso, além de minimizar incrustações na rede de encanamento da 
residência. Disponível apenas na cor branca, pois a incidência da luz, pode gerar proliferação
 de limo no copo do filtro.


