
Testresultaten van de universiteit van 
Arizona, uitgevoerd door dr. Gerba en 
zijn team, bewijzen de doeltre�end-
heid van Firewall tegen de menselijke 
vorm van COVID-19. 

Better thinking, better water, 
better for you, better for the planetTM

Firewall testing

Firewall getest tegen COVID-19
De gepatenteerde Firewall-technologie van Waterlogic 
is al lang bekend vanwege het vermogen ervan om water 
tot 99,99% virusvrij en 99,9999% bacterievrij te zuiveren. 
Het is in feite al 's werelds hoogst gecertificeerde 
zuiveringstechnologie.

Met de komst van COVID-19 en het verschrikkelijke 
e�ect op de volksgezondheid is het absoluut 
noodzakelijk dat we gemoedsrust blijven garanderen 
voor de 50 miljoen mensen wereldwijd die vertrouwen 
op de waterdispensers van Waterlogic om een veilige en 
hygiënische toegang tot heerlijk drinkwater te bieden.

Om die belofte van volledige zuiverheid en veiligheid 
hard te kunnen maken, werd Firewall zorgvuldig getest 
tegen de menselijke vorm van COVID-19. Dit gebeurde 
door een team van microbiologen van de universiteit van 
Arizona, onder leiding van dr. Gerba, internationaal 
erkend voor zijn methodologieën voor de detectie van 
pathogenen in water en voedsel. 

O�ciële resultaten:
Firewall® is 99.999% 
doeltre�end bij het 
elimineren van 
SARS-CoV-2 (COVID-19)
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Hoe werd Firewall getest

Het toonaangevende, onafhankelĳke laboratorium in microbio-
logie voerde tests uit op twee Firewall-toestellen, bĳ elk toestel 
werd een dosis van de COVID-stam in het water gespietst.

Om het testwater te maken werden ongeveer 100.000.000 
viruskolonies in 1 ml virusvoorraad toegevoegd aan 1 liter steriel 
gedechloreerd leidingwater (bacterie- en chloorvrĳ) en grondig 
gemengd. Deze oplossing werd als instromend water aan het 
waterreservoir toegevoegd. Voor toestel 1 was de gemiddelde 
virusconcentratie in het waterreservoir 186.000 kolonies/ml. Voor 
toestel 2 was de gemiddelde virusconcentratie in het waterreser-
voir 310.000 kolonies/ml. De tests zĳn uitgevoerd met extreem 
hoge doses van het COVID-pathogeen om de mogelĳkheden 
van Firewall te testen. Om context te bieden, staan internationale 
overheidsinstellingen tot 100 niet-pathogene kolonies per 
milliliter drinkwater toe, maar geen pathogene inhoud.

Drie monsters van met Firewall behandeld water, afkomstig 
van het tappunt van de dispenser, werden aangebracht op 
celkweekplaten en gedurende 1 uur geïncubeerd bĳ 37°C om 
de virusdeeltjes te laten adsorberen in de cellen. Een syntheti-
sche celkweek werd toegevoegd, en de platen werden 
geïncubeerd en gedurende nog eens 7 dagen geobserveerd. 
Zodra de incubatieperiode was voltooid, werden de monsters 
getest op de concentratie van COVID-19.ion

Het met Firewall behandelde water toonde een 
gemiddelde kolonievermindering van meer dan 5 log 
(99,9998%). Deze resultaten tonen aan dat Firewall 
e�ectief is in het inactiveren van de menselijke vorm van de 
COVID-19 stam met een reductie van meer dan 99,999%.

Uitstekende resultaten

   

Testresultaten ontvangen op 6 november 2020.

Firewall testing

Waterlogic International Limited en WLI Trading Limited behouden zich het recht voor om, met het oog op continu onderzoek en ontwikkeling, specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Waterlogic en het Waterlogic-logo, 
Firewall en het Firewall-logo zijn handelsmerken in landen waar de Groep actief is. WLI Trading Ltd heeft een licentie voor het gebruik van BioCote en BioCote-logo's die geregistreerde handelsmerken van BioCote Ltd zijn. E
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Getest en gecertificeerdNeem vandaag nog contact met ons op
Nederland
www.waterlogic.nl
+31 (0)88 165 3000
info@waterlogic.nl

België
www.waterlogic.be
+32 (0)2 556 37 97
info@waterlogic.be

De Firewall-technologie is 
gecertificeerd door IAPMO R&T 
voor NSF/ANSI 55 Class A, 
NSF P231, US EPA, 
NSF/ANSI 372 enCSA B483.1.

*certificaat kan variëren afhankelijk van de verschillende modellen of producten

Door gebruik te maken van de gezamenlĳke expertise van 
transversale disciplines van hogescholen en departementen 
van de Universiteit van Arizona, brengt het WEST-centrum 
microbiologen en ingenieurs samen om actuele en evolueren-
de nationale en wereldwĳde watervraagstukken aan te pakken. 
Surf naar WEST voor meer informatie  >  

ALS Environmental

Toestel
Log10 Reductie* 

Per Uitstromend 
Moster

Gemiddelde Log10 
Reductie

± SD

Gemiddeld 
Procentuele

Reductie

Unit 1
> 5.67
> 5.67
> 5.67

> 5.67†   ±   0.00 > 99.99979

Unit 2 > 5.89 > 5.89†   ±   0.00 > 99.99987

Onbehandeld water
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" Ik heb het Waterlogic Firewall®-toestel getest 
en kan bevestigen dat dit COVID-19 verwijdert."
Dr. Charles P. Gerba, Water & Energy Sustainable Technology (WEST) 
Center, University of Arizona

*Het gemiddelde van de drie instromende monsters bedroeg 1.86×105 TCID50 /ml 
en 3.10×105 TCID50 /ml voor unit #1 en unit #2 respectievelijk. De log10-reducties in 
de uitstromende monsters werden berekend met behulp van deze waarden.
SD Standardafwijking.
† De verminderingen in de behandelde monsters waren statistisch significant (P ≤ 
0.05) in vergelijking met de instromende monsters (geen UV-behandeling).
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