AQUACALK
ZAŘÍZENÍ, KTERÉ ZABRÁNÍ NEGATIVNÍMU
VLIVU TVRDÉ VODY NA SPOTŘEBIČE

AQUA PLUS s.r.o.

VÝHODY POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ AQUACALK
Instalací zařízení AQUACALK se zlepší kvalita vody ve Vaší domácnosti a zbavíte se problémů
spojených s tvrdou vodou a vodním kamenem. Dále uvádíme naše zkušenosti a doporučení:
Na vybavení Vašich koupelen a toalet se po instalaci zařízení AQUACALK budou objevovat pouze
malé a snadno odstranitelné skvrny. Pro jejich odstranění nebude už nutné používat drastické chemické
prostředky, jak je to nutné, není-li tvrdá voda ve vašem vodovodu upravena. Stačí použít suchý nebo lehce
navlhčený hadřík nebo houbičku. Vaše dveře, dlaždice, vany, umyvadla, baterie budou stále jako nové.

Mytí nádobí bude snadnější a jeho efekt viditelnější. Skvrny od vyschlých kapek vody budou buď
úplně eliminovány, nebo se snadno odstraní utěrkou. Po zapojení zařízení AQUACALK Vám doporučujeme
snížit množství prostředku na mytí nádobí o 50%, oproti jeho spotřebě s dříve používanou neupravenou
tvrdou vodou. Důrazně doporučujeme používat mycí prostředky s nízkým obsahem fosfátů, neboť vyšší
obsah fosfátů negativně ovlivňuje životní prostředí a může způsobit skvrny na umytém nádobí. U velmi tvrdé
vody doporučujeme závěrečné oplachování nádobí.

Pozitivní efekt, včetně úspory pracího prášku, zaznamenáte také při praní prádla.
Při koupání a sprchování zjistíte, že mýdlo a šampon pění více, než v neupravené vodě. Přitom se mýdlo z
pokožky smývá lépe, než při použití vody změkčené běžnou technologií. Pro optimální účinek doporučujeme
používat moderní typy mýdel.

Doporučení pro prvních 30 – 90 dní provozu.
Jestliže instalujete zařízení AQUACALK ve starším objektu, kde byly rozvody vody a další spotřebiče delší
dobu provozovány na tvrdé neupravené vodě, začnou se postupně uvolňovat staré úsady vodního kamene.
To může, až do okamžiku kompletního vyčištění rozvodů vody, způsobit slabě mléčné zabarvení vody a
ucpávání sítek perlátorů.
Při použití zařízení AQUACALK v nově vybaveném objektu tento jev pochopitelně nenastane.

Další doporučení.
Pokud jsou Vaše myčka, pračka a další zařízení vodním kamenem již zaneseny, je vhodné před instalací
zařízení AQUACALK vyčistit tyto stroje vhodnými prostředky, které lze zakoupit ve specializovaných
prodejnách. Po tomto počátečním vyčištění bude zařízení AQUACALK udržovat tyto stroje trvale bez úsad
vodního kamene.
Jestliže byl Váš bojler nebo jiné tepelné zařízení provozováno na neupravené vodě, doporučujeme po 30 - 60
dnech provozu provést vypuštění uvolněného kalu z bojleru. Vypuštění je vhodné zopakovat po dalším roce
provozu. Je to osvědčený postup, který může dramaticky zvýšit životnost tohoto tepelného zařízení. Zařízení
AQUACALK pomůže udržovat váš bojler a další topná zařízení bez úsad vodního kamene a tím pracovat
s plnou výkonností. To se projeví i na úspoře elektrické energie.
Při vypouštění bojleru nebo jiného tepelného zařízení dodržujte prosím pokyny výrobce a příslušné
bezpečnostní předpisy.
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Souhrn výhod zařízení AQUACALK:
 spolehlivá účinnost i na vodách s extrémní hodnotou tvrdosti
 žádné přidávání činidel nebo chemikálií
 žádné náklady na údržbu
 žádné provozní náklady po dobu účinnosti náplně
 žádné zpětné proplachy a odpadní voda
 žádná potřeba energie
 žádná obsluha
 jednoduchá instalace
 minimální potřeba instalační plochy

Životnost a doba funkčnosti zařízení AQUACALK
Podle dosavadních zkušeností je zachována plná funkčnost aktivní hmoty DESCAL v zařízení AQUACALK
nejméně dva roky, v závislosti na způsobu a intenzitě provozu. Poté je nutné aktivní hmotu DESCAL
vyměnit.

V ceně nového zařízení je dávka aktivní hmoty DESCAL pro první výměnu vyčerpané náplně
zařízení AQUACALK.

Příklady zařízení AQUACALK:

Řada výrobků pro domácí použití (do 1000 l/hod.)

Zařízení pro průmysl
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