BAGA Aqua-serien
Rent vatten i hushållet
– tryggt & enkelt!

Vattenfilter byggda i Sverige – för att du och din familj ska få ett
rent vatten för användning i hushållet – tryggt och enkelt!

Gula eller bruna missfärgningar på ditt
badrumsporslin.

Svarta små flagor i munstycket
på vattenkranen.

Ljus tvätt som missfärgas i en gul ton.

Svarta streck/ränder på ljusa textilier
efter tvätt.
Vatten som smakar eller luktar annorlunda.

Känner du igen vattenproblemen? Då kan du ha ett järn- och manganrikt brunnsvatten.

Nyhet

hösten 2017!

Järn-/partikelfilter

Järn-/partikelfilter+ Järnfilter
1 normalhushåll

1 normalhushåll

BAGA Aqua, modell BS-10

BAGA Aqua, modell BSN-10

BAGA Aqua, modell BB-10

BAGA Aqua, modell BS-10 filtrerar
partiklar, exempelvis oxiderat järn
och mangan. Ofta behövs en syre
sättningshydrofor i kombination
med luftinjektor för att optimera
oxidationen och reducerar even
tuell lukt av svavelväte. pH-värdet
är av betydelse för funktionen och
kan behöva korrigeras innan filtret.

BAGA Aqua, modell BSN-10 filtrerar
partiklar, exempelvis oxiderat järn
och mangan. Ofta behövs en syre
sättningshydrofor i kombination
med luftinjektor för att optimera
oxidationen och reducerar eventuell lukt av svavelväte. Detta filter
innehåller en viss del avsyrningsmassa.

BAGA Aqua, modell BB-10 filtrerar järn och mangan. pH-värdet,
syreinnehållet och alkaniteten är av
betydelse för funktionen och kan
behöva korrigeras innan filtret.

BAGA Aqua, modell BS-10 förebygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten.

BAGA Aqua, modell BSN-10 förebygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och
manganrikt brunnsvatten samt
förhindrar utlösning av metall i
husets ledningssystem exempelvis
koppar.

1 normalhushåll

Filtrerar oxiderat järn upp till 3 mg/l.

Filtrerar oxiderat järn upp till 3 mg/l.
Lämpligt att använda vid
pH-värde >6,5.

BAGA Aqua, modell BB-10 före
bygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och
manganrikt brunnsvatten.
Filtrerar oxiderat järn upp till 5 mg/l.

Förändringar i vattenkvalitet vid mycket regn
eller årstidsvariation?
Gult vatten i badkar och I dricksvattenglaset?

Ljust hår som färgas i en grön ton.
Blågröna missfärgningar på badrumsporslin.
Problem med magen.

Känner du igen problemen? Då kan ditt brunnsvatten vara påverkat av ytligt markvatten vilket ofta
innehåller organiskt material (humus).

Känner du igen dessa problem? Då kan du ha
ett surt vatten med aggressiva egenskaper!

Humusfilter

pH-filter

BAGA Aqua, modell BC-10

BAGA Aqua, modell BN-10

Ett filter med ett filtermaterial av aktivt kol som
reducerar bl.a. färg, smak samt lukt i vatten.
Exempelvis reducering av humus och svavelväte.
Filtermassa byts ut vid behov.

Ett filter med en avsyrningsmassa som höjer
pH-värdet och ökar alkaliniteten i vatten.
Filtermassa fylls på vid behov då den förbrukats.

1 normalhushåll

Filtret skapar förutsättningar för ett välsmakande
och tilltalande vatten i hushållet.
Filtrerar humus (COD-Mn) upp till 10 mg/l.

1 normalhushåll

Lämpligt att använda vid pH-värde >5,5.
BAGA Aqua, modell BN-10 förhindrar utlösning av
metall i husets ledningssystem exempelvis koppar.

Vi hjälper dig
till rent vatten!
Företagsnamn:
Telefon:
E-post:

BAGA Aqua-serien
Modell BS-10, Järn-/partikelfilter

RSK 564 15 07

Modell BSN-10, Järn-/ partikelfilter+
RSK 565 01 59

Modell BB-10, Järnfilter

Kontakta BAGA
Vi erbjuder rådgivning för huskunder gällande vatten
analyser, vattenproblem, åtgärder mm. Via BAGA får du
kontakt med våra samarbetspartners och säljare som
hjälper dig till rent vatten, oavsett var i landet du bor!

Kommer hösten 2017

Modell BC-10, Humusfilter
RSK 570 50 86
RSK 565 01 58

Mått mm (BxDxH) ø 260x1290

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar
lösningar för vattenbehandling. Vi har flera internationella
patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt testar och
förbättrar vårt erbjudande till marknaden.

Tekniska data, samt mer information om
produkten finns på baga.se

BAGAs produkter möjliggör ett hälsosamt dricksvatten och
miljövänliga avloppslösningar för hushåll och samfälligheter.

Modell BN-10, Ph-filter

BAGA Water Technology AB
Huvudkontor Vattenrening: Radiatorvägen 11 • 702 27 Örebro. Tel: 019-767 16 80 • E-post: vattenfilter@baga.se
Lokalkontor: Kristianstad • Karlskrona • Stenungsund • Uddevalla • Göteborg • Alingsås • Umeå
Huvudkontor Avloppsrening: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona. Tel: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se

www.baga.se

1706 • Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

Produktinformation

