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Av: Petter Ahrnstedt

Redaktör

PryltipsPrylar

6 vattenrenare för hemmet – �ltrera ditt eget vatten

Här har du grejerna som �ltrerar ditt vatten hemma.

Häromdagen gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut med nyheten att dricksvattnet kan ta slut på sikt. Anledningen
är inte brist på själva huvudingrediensen – vatten – utan kemikalierna som behövs för att göra det drickbart och i viss mån av
chau�örerna som ska köra sagda kemikalier till oss. Men hav förtröstan, med de här grejerna kan du �ltrera ditt vatten hemma.

Varde ljus

Steripen Classic 3 är en batteridriven penna som renar vatten med av ultraviolett ljus. Huruvida smaken av stillastående vatten
förbättras av ljuset låter vi vara osagt. Steripen drivs med fyra lr6-batterier batterier. UV-lampan räcker för rening av 8000 liter
vatten och när den är slut får du en ny Steripen kostnadsfritt om du registrerar ditt exemplar hos tillverkaren.
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Kostar 999 kronor hos Överlevnadsbutiken

Vatten på ett dygn

Biocool Safe Water är vattenreningstabletter baserade på perkarbonat, vilket gör att du slipper den där uppfriskande smaken av
klor. Biocool renar ditt dricksvatten från skadliga mikroorganismer, som bakterier, virus och parasiter. Men du måste vara lite
förutseende – det tar 24 timmar. 50 tabletter räcker till 50 liter rent vatten.

Kostar 99 kronor hos Överlevnadsbutiken

Keramiskt �lter

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstYPsFxGV4iaBgDHzPhNcjfsi7N_n5NggW892QjzGlYhv5z_Sjd95bI7ks0-j0uTOHpf86YMys_pmxDMvM_iUm7XJBXWm2vYHTXcmQ8DOQHj8kEVyiUpx6InrhOsArBiaG8sWWXERZM-SgNCLRzJiEEc591NAme266lhoLu1PyB6b7zafV3V8gXLGn7fgYy1_NYzTF-bgRKW3hq-JpyOC97MR-qSSXkuOvE0i7o31MmeOX6_oKVJ8D0SD645fUULHNEg97oQTLDseUWxF32fhowMiGdl6-7s-ahkfgw7SIBxZWIPxZAxA2kAtQpmem5uBLquP5ex0x2P3Sqt6mZcOIRCz6mjS20MuchkXIm6CNVS-qXBNAk8R1GbWNJlhhlI0zl3xFRQ_Fb9dGDT9Ms&sai=AMfl-YSZ7XNBT0AtQGwjBuCQkOHxLXcjwJTG-eAgvTaDurZIYmGVHXlwKw__DUQcXy2iKS_1NM77fCMm0LT6OTgV5g&sig=Cg0ArKJSzFqoweLjmPjc&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=http://samsung.com/se/smartphones/galaxy-z-fold4/%3Fcid%3Dse_paid_display_idg_galaxy-z-fold4_launch_cn~category-mx-galaxy-z-fold4-b4q4-q3_banner-cold-44799_awareness_end%26utm_source%3Didg%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmx-b4q4-q3-galaxy-z-fold4-launch-44799%26utm_content%3Dgalaxy-z-fold4-cold-banner%26dclid%3D%25edclid!
https://www.overlevnadsbutiken.se/produkter/vattenrening/kemisk-vattenrening/steripen-classic-3.html
https://www.overlevnadsbutiken.se/produkter/vattenrening/kemisk-vattenrening/biocool-safe-water.html
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Katadyn Pocket med keramiskt �lter är en vattenreningspump som klarar av att �ltrera ut det mesta. Det keramiska �ltret �ltrerar
organismer ned till 0,2 micron. Tänk dig ett myggnät i ett fönster, myggorna är för stora för att passera igenom det �nmaskiga
nätet. Samma sak med bakterier, giardia och kryptosporidium som �nns i vattnet – de passerar inte igenom det keramiska �ltret.
Filtret klarar att rena upp till 50 000 liter vatten innan det behöver bytas. Det går också att köpa till ett kol�lter som minskar dålig
smak och lukt.

Kostar 3 949 hos General Prepper

Sugrör för en

För den som gillar sugrörsaction �nns Lifestraw Flex, ett tvåstegs vatten�lter som reducerar bly och kemikalier samt bakterier och
parasiter. Lifestraw Flex kan användas som ett personligt sugrör eller ansluta till en plast�aska. I förpackningen �nns kol�lter med
som tar bort unkna smaker.

https://generalprepper.se/vattenrengoring-lagring/vattenfilter-barbara/katadyn-pocket-med-keramiskt-filter?ref_lp=pricerunner&utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc
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Kostar 449 kronor hos Tacngear

För vandraren

Bakom det modesta namnet Innovagoods Portable Water Puri�er gömmer sig en enkel vatten�ltrerare som kanske mest är lämpad
för äventyrare som glatt springer upp för branta fjällsluttningar. Den är tillverkad i ABS-plast och har ett snöre så du kan hänga den
runt halsen. Perfekt för vatten från �oder, sjöar eller bäckar. Rengör upp till 1 000 liter.

Kostar 299 kronor hos Zebra Deal

Gravitation

https://tacngear.se/products/lifestraw-flex
https://www.zebradeal.se/fritid/barbar-vattenrenare?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner


2022-09-30 12:11 6 vattenrenare för hemmet – filtrera ditt eget vatten - M3

https://m3.idg.se/2.1022/1.733399/filtrera-rena-vatten 5/7

MSR Trail Base Water Filter är ett vatten�lter som kan användas som ett gravitationssystem på lägret, ett vatten�lter i �ckstorlek
när du är ute på språng eller som en vatten�aska när du behöver rent vatten med dig. Filtrerar bort 99,9 procent av alla bakterier
och partiklar. Vi är dock mer intresserade av vilka bakterier som slinker igenom den sista tiondelen. Klarar av att �ltrera 1 500 liter
vatten.

Kostar 1 695 hos Climbing247

Köper du en produkt efter att ha klickat på en länk på vår sajt får vi ibland en del av intäkten. Läs mer om vår policy kring sponsrade länkar.

Krisberedskap! Prylarna att ha hemma om katastrofen

inträ�ar

Laddar artikel

Vi förstår att du inte är här för annonserna men för att kunna göra bra journalistik så behöver vi intäkter. Du kan stötta vårt

arbete genom att whitelista oss i din Adblocker.

Tack för ditt stöd

/Redaktionen

i

SPONSRAT INNEHÅLL

Samsung tar multitasking till nya nivåer
med Galaxy Z Fold4

Av Samsung

SPONSRAT INNEHÅLL

Samsung Z Fold4 - smartare, smidigare och
mer kraftfull än tidigare

Av Samsung

https://www.climbing247.se/se/friluftsliv/matlagning/vattenrening/msr-trail-base-water-filter.html?utm_source=pricerunnerSE&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
https://m3.idg.se/2.1022/1.686675/sa-jobbar-vi-med-affiliatelankar
https://jadserve.postrelease.com/trk?ntv_at=3&ntv_ui=158200c0-95a5-4304-93dc-76795013f5ab&ntv_a=19IHA3bZXAlP0QA&ntv_fl=pX8enkn5Tv25xBx34zG3knhP08WpgJVJ3bDKO9B6Kzk74iIhYAso-VzzK30ByTo7YBHb303mXBttKEOHS4_2N0rmDJ0WlT_ADAfxNFvI5YBAcPEwHCQa9Msx35RMN3eHbAgDlxCmWNLDI_u364TCO0QFczezXbth-XJJ_lW6yPoZ-01py23b0gcNJon3Pf2ZALOxRFkcMX0ypDEoTyvKUA==&ord=267520161&ntv_ht=v8A2YwA&ntv_tad=16&ntv_enc_pr=kLNcIqJP9FtxyK3_f8biEXRfhLfL14dVt8HpTQ_6lb-ClVHwoZ7vXMQcsYezNAWkV9euuKd5Jk7CkygCHtIKm0kRRr5bz1fNBqqBljPwmUY=&prx_referrer=https%3A%2F%2Fapp.retriever-info.com%2F&ntv_r=https://m3.idg.se/2.1022/1.770038/maxa-produktiviteten-med-nya-galaxy-z-fold4-p?utm_source=Nativo&utm_medium=Native&utm_campaign=Samsung&utm_content=Samsung+Fold+artikel+2
https://jadserve.postrelease.com/trk?ntv_at=3&ntv_ui=158200c0-95a5-4304-93dc-76795013f5ab&ntv_a=19IHA3bZXAlP0QA&ntv_fl=pX8enkn5Tv25xBx34zG3knhP08WpgJVJ3bDKO9B6Kzk74iIhYAso-VzzK30ByTo7YBHb303mXBttKEOHS4_2N0rmDJ0WlT_ADAfxNFvI5YBAcPEwHCQa9Msx35RMN3eHbAgDlxCmWNLDI_u364TCO0QFczezXbth-XJJ_lW6yPoZ-01py23b0gcNJon3Pf2ZALOxRFkcMX0ypDEoTyvKUA==&ord=267520161&ntv_ht=v8A2YwA&ntv_tad=16&ntv_enc_pr=kLNcIqJP9FtxyK3_f8biEXRfhLfL14dVt8HpTQ_6lb-ClVHwoZ7vXMQcsYezNAWkV9euuKd5Jk7CkygCHtIKm0kRRr5bz1fNBqqBljPwmUY=&prx_referrer=https%3A%2F%2Fapp.retriever-info.com%2F&ntv_r=https://m3.idg.se/2.1022/1.770038/maxa-produktiviteten-med-nya-galaxy-z-fold4-p?utm_source=Nativo&utm_medium=Native&utm_campaign=Samsung&utm_content=Samsung+Fold+artikel+2
https://jadserve.postrelease.com/trk?ntv_at=3&ntv_ui=158200c0-95a5-4304-93dc-76795013f5ab&ntv_a=19IHA3bZXAlP0QA&ntv_fl=pX8enkn5Tv25xBx34zG3knhP08WpgJVJ3bDKO9B6Kzk74iIhYAso-VzzK30ByTo7YBHb303mXBttKEOHS4_2N0rmDJ0WlT_ADAfxNFvI5YBAcPEwHCQa9Msx35RMN3eHbAgDlxCmWNLDI_u364TCO0QFczezXbth-XJJ_lW6yPoZ-01py23b0gcNJon3Pf2ZALOxRFkcMX0ypDEoTyvKUA==&ord=267520161&ntv_ht=v8A2YwA&ntv_tad=16&ntv_enc_pr=kLNcIqJP9FtxyK3_f8biEXRfhLfL14dVt8HpTQ_6lb-ClVHwoZ7vXMQcsYezNAWkV9euuKd5Jk7CkygCHtIKm0kRRr5bz1fNBqqBljPwmUY=&prx_referrer=https%3A%2F%2Fapp.retriever-info.com%2F&ntv_r=https://m3.idg.se/2.1022/1.770038/maxa-produktiviteten-med-nya-galaxy-z-fold4-p?utm_source=Nativo&utm_medium=Native&utm_campaign=Samsung&utm_content=Samsung+Fold+artikel+2
https://jadserve.postrelease.com/trk?ntv_at=3&ntv_ui=d3f2583c-5199-47f0-9a60-a2eaa666b680&ntv_a=1NIHA07ZXAlf0QA&ntv_fl=AAGRXZ8vZqKRodme9nb_jxoVhdjyQrdEulC3Kd_GasLFJIYYpenNIGg5ZwJrLEfPr9jVA7qvq0xAKtF-ZmLID0R8GHpPMFrEBbj5A13e4KmmvIRZKRLYs9KLEfZKVuZJmVRg2JBqzSnJqrwTuf8womqsD9-Qj5MIuwsIm9yaYSntFbJscPyHt41TDsQJBLBRJg-i6pBh1ipD4tDmfD-2IQ==&ord=-1578885645&ntv_ht=v8A2YwA&ntv_tad=16&ntv_enc_pr=p0qgIJw6zu2odAind-Z7qyVMwkLfv24swRzHuAdO31EZx10Ae_zyyq_1iEQNpg3ETVhNKbAhWWYT-iqRDJ_KLUZ4yCUtQFEjvm5KE13f9cs=&prx_referrer=https%3A%2F%2Fapp.retriever-info.com%2F&ntv_r=https://m3.idg.se/2.1022/1.770014/samsung-galaxy-z-fold4-tar-vikbara-smartphones-till-nya-nivaer-p?utm_source=Nativo&utm_medium=Native&utm_campaign=Samsung&utm_content=Samsung+Fold+artikel+1
https://jadserve.postrelease.com/trk?ntv_at=3&ntv_ui=d3f2583c-5199-47f0-9a60-a2eaa666b680&ntv_a=1NIHA07ZXAlf0QA&ntv_fl=AAGRXZ8vZqKRodme9nb_jxoVhdjyQrdEulC3Kd_GasLFJIYYpenNIGg5ZwJrLEfPr9jVA7qvq0xAKtF-ZmLID0R8GHpPMFrEBbj5A13e4KmmvIRZKRLYs9KLEfZKVuZJmVRg2JBqzSnJqrwTuf8womqsD9-Qj5MIuwsIm9yaYSntFbJscPyHt41TDsQJBLBRJg-i6pBh1ipD4tDmfD-2IQ==&ord=-1578885645&ntv_ht=v8A2YwA&ntv_tad=16&ntv_enc_pr=p0qgIJw6zu2odAind-Z7qyVMwkLfv24swRzHuAdO31EZx10Ae_zyyq_1iEQNpg3ETVhNKbAhWWYT-iqRDJ_KLUZ4yCUtQFEjvm5KE13f9cs=&prx_referrer=https%3A%2F%2Fapp.retriever-info.com%2F&ntv_r=https://m3.idg.se/2.1022/1.770014/samsung-galaxy-z-fold4-tar-vikbara-smartphones-till-nya-nivaer-p?utm_source=Nativo&utm_medium=Native&utm_campaign=Samsung&utm_content=Samsung+Fold+artikel+1
https://jadserve.postrelease.com/trk?ntv_at=3&ntv_ui=d3f2583c-5199-47f0-9a60-a2eaa666b680&ntv_a=1NIHA07ZXAlf0QA&ntv_fl=AAGRXZ8vZqKRodme9nb_jxoVhdjyQrdEulC3Kd_GasLFJIYYpenNIGg5ZwJrLEfPr9jVA7qvq0xAKtF-ZmLID0R8GHpPMFrEBbj5A13e4KmmvIRZKRLYs9KLEfZKVuZJmVRg2JBqzSnJqrwTuf8womqsD9-Qj5MIuwsIm9yaYSntFbJscPyHt41TDsQJBLBRJg-i6pBh1ipD4tDmfD-2IQ==&ord=-1578885645&ntv_ht=v8A2YwA&ntv_tad=16&ntv_enc_pr=p0qgIJw6zu2odAind-Z7qyVMwkLfv24swRzHuAdO31EZx10Ae_zyyq_1iEQNpg3ETVhNKbAhWWYT-iqRDJ_KLUZ4yCUtQFEjvm5KE13f9cs=&prx_referrer=https%3A%2F%2Fapp.retriever-info.com%2F&ntv_r=https://m3.idg.se/2.1022/1.770014/samsung-galaxy-z-fold4-tar-vikbara-smartphones-till-nya-nivaer-p?utm_source=Nativo&utm_medium=Native&utm_campaign=Samsung&utm_content=Samsung+Fold+artikel+1
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