
FILTRO COMPACTO

COM FRAGMENTOS DE COCO

A resposta a todas as suas expectativas.
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Fundada em 2016, a “Aguatec “ Luis Moreira 
Rodrigues Unipessoal Lda, logo trilhou uma 
trajectória de Sucesso, visando oferecer o que 
há de mais inovador e de qualidade, no 
mercado de tecnologias para movimentação, 
acumulação e tratamento de Fluidos 

Na Aguatec acreditamos que a qualidade, 
transparência, e o atendimento, são fatores
primordiais, para entender e atender as 
necessidades do mercado.

Estamos constantemente aprimorando os 
nossos processos, e em busca de novos 
produtos, que atendam às exigências dos 
nossos clientes.

Neste período seleccionamos uma gama de 
produtos, que nos permitem atender aos mais 
variados segmentos de mercado, tanto a nivel
nacional como internacional.

Equipamentos Hidraulicos, Drenagem e Esgoto, 
Tratamento de Àgua, Trasfega Alimentar, 
Trasfega de Combustiveis,  Piscina, Depósitos e 
fossas, Motobombas e geradores, Rega e 
Jardim, Incêndio e Aquecimento.

Peça-nos  soluções, 
A Equipa Aguatec agradece



FILTRO COMPACTO

COM FRAGMENTOS DE COCO.

A resposta a todas as suas expectativas.
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ECOFLO® - Filtro copacto de coco
Descrição e caraterísticas:

As soluções Ecoflo® com Filtro Compacto de Coco são concebidas para tratar 

eficazmente os efluentes com caraterísticas domésticas no âmbito do saneamento 

individual. Após o pré tratamento na fossa sética, as águas usadas são tratadas através 

do Filtro Compacto de Coco Premier Tech.

Fornecidos prontos a instalar, as soluções Ecoflo® adaptam-se a todos os tipos de 

espaços exteriores, são compactos, ecológicos (meio filtrante orgânico, vegetal e 

valorizável), têm manutenção reduzida, grande durabilidade, não têm consumo 

energético nem regulações de tratamento.

Pela sua grande performance o meio filtrante “de fragmentos de casca de coco“ é o 

centro da nossa tecnologia (Patente Europeia atribuida a 19-09-2003, número EP 

1539325B1).

1 - Fossa com pré Filtro Premier Tech
2 - Filtro Compacto de Coco Premier Tech
3 - Meio Filtrante (fragmento de casca de Coco)
4 - Saída de efluente tratado

Equipamento homologado pela norma EN 12566-3 - Marcação CE
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Tecnologia de ponta em saneamento individual:

O meio filtrante patenteado “de fragmentos de casca de coco“ foi desenvolvido pela 

equipa técnica e científica da Premier Tech. Há 20 anos que os nossos investigadores 

desenvolvem os melhores meios filtrantes para saneamento.

Depois de múltiplos testes a longo prazo, em laboratório e no terreno, os fragmentos 

casca de coco foram escolhidos pela sua alta capacidade de purificação e pelo longo 

tempo de vida útil.

Nos Filtros Compactos de Coco Ecoflo®, por um processo patenteado de alimentação de 

efluente e ventilação, os fragmentos de casca de coco calibrados agem como pequenas 

esponjas com um forte poder de absorção (5 vezes mais do que a areia), e uma grande 

área especifica de contacto biologicamente ativa. Este meio de enchimento ecológico 

permite ás bactérias nidificarem e assegurarem um alto nível de purificação num 

pequeno volume e em todas as condições de utilização.

Vantagens
•Fácil instalação, Compacta (8m2 por 5 HE).

•Baixa produção de lamas (limpeza da fossa a cada 2 anos, e substituição do meio 

filtrante, a casca de coco triturada, a cada 12 anos, mediante a utilização).

•Saída em baixo ou saída alta (utilização de bomba).

•Não tem equipamentos sujeitos a avarias.

•Suporta variações de carga (utilização em casa principal ou secundárias).

•Tratamento sem odores.

•Sem consumo de energia para efetuar tratamento.

•Sem regulações de tratamento.

•Meio filtrante natural, renovável e reciclável.

•Cumpre a normativa EN 12566-3
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Luis Moreira Rodrigues, Unip Lda.

TEL. + 351 96 566 88 34
E-mail; geral@aguatec.pt
www.aguatec.pt
www.facebook.com/Aguatec.pumps

R. Salvação, N.º 2    
2690-533 Santa Iria de Azoia
LOURES - Lisboa - PORTUGALAguatec /2020

A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena 
cósmica. (...) é um espécime solitário na grande e 
envolvente escuridão cósmica (...) um pálido ponto azul. (...) 
Gostemos ou não, por enquanto, a Terra é o único lugar 
onde podemos viver (...)

Carl Sagan

http://www.aguatec.pt/

