
EMI PROTECT powstał przy zastosowaniu rewolucyjnej, zgłoszonej 

do opatentowania technologii, wykorzystującej wysokiej jakości cynk. 

W odróżnieniu od podobnych produktów, substancja antybakteryjna 

znajduje się w całej jego strukturze tj. na powierzchni oraz wewnątrz 

korpusu - zarówno w kloszu, jak i w głowicy.  Jej właściwości nie zmniejszają 

się z biegiem czasu.

NAJNOWSZA 

TECHNOLOGIA

KOMPLEKSOWA 

OCHRONA
(substancja antybkateryjna

w głowicy i kloszu)

REDUKCJA BIOFILMU 
DO 99,98 %

WYDŁUŻONA 
ŻYWOTNOŚĆ 

KORPUSU

Cynk hamuje powstawanie biofilmu wewnątrz korpusu. Zabezpiecza 

przed rozwojem flory bakteryjnej oraz eliminuje ryzyko korozji 

mikrobiologicznej, która osłabia integralność strukturalną korpusu 

i może spowodować jego uszkodzenie. Tym samym w znaczący 

sposób wydłuża żywotność produktu. Kontakt z aktywnym cynkiem 

eliminuje bakterie Gram+ oraz Gram- (m.in. salmonelli, gronkowca 

złocistego i e-coli).
Kontakt z  eliminuje bakterie aktywnym cynkiem

Gram+ oraz Gram- (m.in. salmonelli, gronkowca 

złocistego i e-coli).

EMI PROTECT
korpus narurowy 

hamuje powstawanie biofilmu 

wewnątrz korpusu,

zabezpiecza przed rozwojem flory 

bakteryjnej oraz eliminuje ryzyko 

korozji mikrobiologicznej,

wydłuża żywotność i zwiększa 

wytrzymałość korpusu

Najbardziej zaawansowana technologia 

antybakteryjna i antyseptyczna.

ANTYBAKTERYJNY

EMI PROTECT powstał przy zastosowaniu rewolucyjnej, zgłoszonej 

do opatentowania technologii, wykorzystującej wysokiej jakości cynk. 

W odróżnieniu od podobnych produktów, substancja antybakteryjna 

znajduje się w całej jego strukturze tj. na powierzchni oraz wewnątrz korpusu 

- zarówno w kloszu, jak i w głowicy.  Jej właściwości nie zmniejszają się 

z biegiem czasu. 

Cynk hamuje powstawanie biofilmu wewnątrz korpusu. Zabezpiecza przed 

rozwojem flory bakteryjnej oraz eliminuje ryzyko korozji mikrobiologicznej, 

która osłabia integralność strukturalną korpusu i może spowodować jego 

uszkodzenie. Tym samym w znaczący sposób wydłuża żywotność produktu. 

Kontakt z aktywnym cynkiem eliminuje bakterie Gram+ oraz Gram- (m.in. 

salmonelli, gronkowca złocistego i e-coli).

Dla skuteczniejszej ochrony rekomendujemy zastosowanie wkładu PS 

PROTECT lub GAC NS.

PL

Antybakteryjny korpus narurowy z aktywnym 

CYNKIEM

najbardziej zaawansowana technologia antybakteryjna i antyseptyczna 

wydłużona żywotność i zwiększona wytrzymałość korpusu

nie zawiera groźnych substancji chemicznych i nanomateriałów

bezpieczny dla zdrowia dzieci i dorosłych, przyjazny dla alergików, 

a także dla środowiska, nie zawierają BPA

podwójne uszczelnienie - dwa oringi

Korpus może być stosowany jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurze lub 

jako system filtrów w układzie szeregowym. Głowica korpusu wyposażona 

jest w odpowietrznik ułatwiający wymianę wkładów. Filtr powinien być 

montowany za zaworem odcinającym dopływ wody i reduktorem ciśnienia.

Uwaga: Nie stosować do wody skażonej mikrobiologicznie.

Zamglenie klosza wynika z zastosowanej technologii produkcji i nie wpływa 

negatywnie na jego jakość ani właściwości użytkowe.

Housing can be used as a single filter directly on main water supply pipe 

or in a series. The head is equipped with pressure relief valve, which 

facilitates cartridge replacement. The filter should be installed after 

water shut off valve and pressure regulator.

Attention: Do not use with microbiologically contaminated water.

Housing fogging is a result of manufacturing technology. It has no 

negative influence on housing quality and properties.

EMI PROTECT was developed using revolutionary, patent pending 

technology, which uses high quality zinc. In contrast to competitive 

products, antibacterial substance is dispersed evenly throughout the 

entire housing (on the surface and deeper layers) - both in head and the 

bowl. Its antimicrobial properties are not decreased with time.

Zinc stops biofilm formation inside the housing. It protects from bacteria 

proliferation and eliminates the risk of microbial corrosion, which 

weakens the structural integrity and may cause housing damage. This 

way the service life of the product is extended. A contact with zinc based 

active agent eliminates Gram+ and Gram- bacteria (eg. salmonella, 

staphylococcus aureus, e.coli).

For additional protection we recommend using PS PROTECT or GAC NS 

cartridges.

EN

Antibacterial filter housing with ZINC-based 

active agent

the most advanced antibacterial and antiseptic technology 

extended service life and durability

does not contain hazardous chemicals and nanomaterials

safe for health of children and adults, allergy sufferers friendly and 

eco friendly, BPA free

double orings

z aktywnym CYNKIEM



Dla skuteczniejszej ochrony 

rekomendujemy zastosowanie 

wkładu PS PROTECT lub GAC NS.

Korpus może być stosowany jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurze lub jako system filtrów 

w układzie szeregowym. Głowica korpusu wyposażona jest w odpowietrznik ułatwiający 

wymianę wkładów. Filtr powinien być montowany za zaworem odcinającym dopływ wody 

i reduktorem ciśnienia.

Uwaga: Nie stosować do wody skażonej mikrobiologicznie.
Zamglenie klosza wynika z zastosowanej technologii antybakteryjnej.

Uwaga: Nie stosować do wody skażonej mikrobiologicznie.
Zamglenie klosza wynika z zastosowanej technologii produkcji i nie wpływa negatywnie na jego 
jakość ani właściwości użytkowe.

Zdjęcia mają charakter poglądowy - rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanych na zdjęciach.
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Dane techniczne

made in 

POLAND

Zn

Symbol

Wymiary 

(szer. / gł. / wys.)

Przyłącze

Rozmiar wkładów

WFW12 

EMI PROTECT

WFW34 

EMI PROTECT

WFW1 

EMI PROTECT

10"

1/2" 3/4" 1"

10 / 32 cm

WFW12 EMI PROTECT WFW34 EMI PROTECT WFW1 EMI PROTECT

Dane techniczne
Technical data

Nazwa

Catalogue No.

Wymiary (szer./wys.)

Dimensions (width/heigth)

Przyłącze

Connection

Rozmiar wkładów

Size of cartridges

przezroczysty klosz 

- wizualna ocena 

zanieczyszczenia wkładu

podwójne uszczelnienie

- dwa oringi

nie zawierają BPA, 

w pełni bezpieczne 

dla zdrowia

kompatybilne 

z większością

wkładów na rynku

polski producent

made in 

POLAND

klips zabezpieczający

zgłoszone 

do opatentowania

technologia 

antybakteryjna 

z aktywnym czynnikiem 

na bazie cynku

działanie 

antybakteryjne

i antyseptyczne

brak nanomateriałów 

i metali ciężkich

najwyższa

jakość wykonania
zatwierdzone przez

FDA GRAS

UST-M Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 124A;  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. +48 44 711 11 19;  biuro@ustm.pl

www.ustm.pl

Pomocna Linia UST-M

*

Infolinia czynna jest: 

pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00 

w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

Masz pytania? Zadzwoń
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