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Mekanisme Pembuangan Filter Air Minum Nazava Bening  
Bagaimana cara tepat untuk membuang filter air minum Nazava Bening 

 
1. Guna Ulang 

 
a. Penggunaan ulang wadah bagian PP, dudukan serta penutup 

 

 
 

Wadah yang pecah masih dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan barang atau untuk 
menanam tanaman. Wadah terbuat dari plastik food grade yang aman dan tidak beracun. 
 

b. Nazava Prot3ct 
 

Keramik dan karbon aktif dapat digunakan sebagai penyubur tanah pada kebun atau pot tanaman 
Anda. Karbon aktif terbukti sebagai penyubur tanah yang baik, kemampuannya terbukti meningkatkan 
intensitas pertukaran zat hara dan kapasitas penyimpanan air pada tanah. Ikuti langkah berikut untuk 
melakukannya:  
 

i. Ukur Nazava Prot3ct 
 

 
 

Ketika Nazava Prot3ct sudah berukuran kurang dari 5 cm, maka Nazava Prot3ct perlu diganti. Nazava 
Prot3ct lama perlu dibuang dengan cara yang aman. 
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ii. Pecahkan bagian keramik 
 

 
 

iii. Pisahkan bagian keramik (putih), karbon aktif (hitam) dari tutup plastik (biru) 
 

 
 

c. Cincin Penutup Berbahan Silikon 
 

 
 

Cincin penutup berbahan silikon ini dapat digunakan ulang untuk mencegah keran bocor atau dalam 
penggunaan lain.  
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2. Daur Ulang 

 
Semua bagian plastik yang terdiri dari wadah, keran, dan tutup Nazava Prot3ct adalah bahan plastik 
daur ulang yang bernilai guna. Pengumpul sampah di daerah Anda akan dengan senang hati 
menerimanya. Berikut ini ditampilkan karakteristik bahan: 
 

a. Wadah terbuat dari plastik PP murni (tanpa campuran). 
b. Tutup biru Nazava Prot3ct terbuat dari bahan ABS murni yang dapat didaur ulang.  

 
3. Tempat Pembuangan Akhir/Pembakaran Sampah (Insinerator) 

 
Nazava Prot3ct dan wadahnya dapat dibuang dengan aman di tempat pembuangan akhir atau dengan 
cara pembakaran di insinerator yang digunakan biasa dimiliki oleh unit pengelolaan sampah kota 
(dinas kebersihan). 
 
Apabila tidak terdapat tempat pengumpulan sampah di daerah Anda, kami sarankan untuk 
memberikan semua bagian plastik tersebut ke pengumpul/penjual plastik terdekat. Keramik dan 
karbon aktif tidak dapat didaur ulang, tetapi Anda dapat membuangnya dengan aman di kebun Anda 
atau menguburnya, bahan tersebut akan meningkatkan kesuburan tanah (lihat poin guna ulang). 
 
Perhatian  

1. Jangan membakar Nazava Prot3ct sendiri. 

2. Jangan membuang saringan, atau bagian-bagian apa pun, ke sungai, danau, laut, kanal, atau 

area alam mana pun. 

 

Untuk pertanyaan lainnya, silakan hubungi +6281360862522 atau email ke info@nazava.com 
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