Forbrugerinfo
Reduktion af gamle kalkaflejringer
Et ECOWATER blødgøringsanlæg sørger for at selv avancerede kalkaflejringer i rør, udstyr og inventar bliver reduceret. Alt vand
gennem anlægget sørger for at udstyr kommer tilbage til at give deres fulde kapacitet.

Besparelser i varmeudgifter og reparationer
Selv en 1 mm tykt lag kalk på varmelegemer og vandvarmere øger energiforbruget med omkring 12%. Opvarmningen varer
længere, og den samme mængde varmt vand koster dagligt flere penge. Denne overbelastning resulterer i et tryktab og for tidlig
slid af udstyr er uundgåeligt. Kostbare reparationer eller nyindkøb er resultatet. Det blødgjorte, kalk-fri vand gør at der ikke er
mulighed for aflejringer. Alle varmeelementer, brusehoveder, vandhaner og fittings er fri for kalk og dermed har de en længere
levetid. Således har du besparelser på arbejds- og reparationsomkostninger.

Du sparer sæbe, vaske- og rengøringsmidler
- Beskytter vask og vaskemaskine
Kalk går i forbindelse med sæbe til et stof kaldet kalksæbe. Denne forbindelse er
Således også i tøjvasken. Resultatet bliver stift vasketøj og øget slidtage på tekstilerne.
Der bruges så skyllemiddel til at blødgørere tøjet, men dette kun i skylle delen,
det hårde kalkholdige vand, bliver stadig brugt i vaskedelen, hvor det slider og
ødelægger vasketøjet. Blødt vand på den anden side gør vasketøjet godt.
Det bliver blødt og behageligt fluffy. Uld filtrer ikke længere og kunstige fibre
forbliver som de er. Med vaskemaskinen, er der heller ingen problemer.
Man behøver ingen kemiske tilsætningsstoffer. Reparationer bliver sparet.
Varmeelementerne forbliver fri for kalk, hvorved der spares el-omkostninger.

- Glæden i hud, hår og kropspleje
Et ECOWATER blødgøringsanlæg giver dig blødt vand dagligt. Du opnår blødere og renere hår og hovedbund med
mindre shampoo. Hovedbunden er sund og plejet. Det er en daglig fornøjelse i badningen og brusebad at opleve det
bløde vand. Selv barbering bliver en glæde. Et behagelig blødt skum giver en blød barbering. Den følsomme hud på
spædbørn og børn er under angreb af det hårde kalkholdige vand, men huden forbliver blød og velplejet.

- Et smukt badeværelse
Kalk og sæbe danner et dårligt opløseligt og
uæstetisk lag på fliser og fittings. Grimme kanter i badekar,
Kalkaflejringer i håndvaske og i bruser er tegn på kalk sæbe.
Med blødt vand er der ingen kalk sæbe. Det daglige rengørings
arbejde med aggressive rengøringsmidler kan udelades - det
betyder besparelser i kroner og arbejdskraft.

- Fordele i køkken og opholdsstue
For opvaskemaskinen er blødt vand ideel. Du har brug for mindre sæbe og salt.
Ingen kalk og pletter på glas og porcelæn. Rustfrit vask stål, vandhaner og fliser
Bliver fri for kalk aflejringer. Hvilket gør den daglige rengøring betydelig nemmere.
Vinduespudsning er lettere at håndtere i blødt vand – Du skal bruge betydeligt
mindre kemiske rengøringsmidler.

Blødgørings Anlæg
ECOWATER Systems giver blødt vand til dit hjem ved at
fjerne calcium og magnesium fra vandet. Når disse
elementer er elimineret, vil din familie kunne nyde alle
fordele ved blødt vand.
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