Hard water vormt geen risico voor de gezondheid, maar
veroorzaakt wel kalkaanslag op tegels, douchebakken en
badkuipen. Ook verkort het de levensduur en prestatie van
cv-ketels, boilers en wasmachines. Binnenin de waterleidingen
stapelt kalk zich op met verstoppingen en debietverliezen als
gevolg.

Milieuvriendelijke kalkbestrijding
met een neutralisator
Een neutralisator is een compact
doseerapparaat op basis van fosfaatmineralen. Fosfaten zijn, na calcium, het
belangrijkste mineraal van het menselijk
lichaam en komen voor in heel wat voedingsproducten. Ze zijn een essentieel
onderdeel van het menselijk DNA, de
tanden en botten.
Het fosfaatmineraal in de neutralisator
zorgt ervoor dat de calcium- en magnesiumpartikels aanwezig in het water,
omkapseld worden en zich niet kunnen

vasthechten aan de wanden van de
leidingen. Bovendien legt het mineraal
een dunne beschermende film op de
binnenwand van de buizen en boilers
zodat er geen corrosie kan ontstaan.

Neutralisatoren worden op het koudwatercircuit aangesloten. Voor een
volledige bescherming van alle waterleidingen, de boiler, apparaten en kranen,
wordt de neutralisator vlak na de watermeter geplaatst. Moeten de doorstromer, boiler en thermostaatkranen specifiek beschermd worden? Dan wordt
de neutralisator vlak vóór de warmwaterboiler gemonteerd.

De vuilfilter (links) en de neutralisator (rechts)
zorgen voor een optimale bescherming
van uw sanitaire installatie.

Hoewel de neutralisator een volwaardig
alternatief is voor de waterontharders
op basis van zout, is het perfect mogelijk om ze in combinatie te gebruiken.
In dit geval worden ze vlak na de waterverzachter geplaatst voor een extra
bescherming tegen corrosie. Bovendien
kan het zoutverbruik van de waterontharder lager afgesteld worden om het

zelfde resultaat te bekomen. Goed voor
de portemonnee en het milieu!
Wanneer moet een patroon vervangen
worden?
De patronen hebben een ingebouwde
akoestische verwittiging. Hoort u een
tikkend geluid? Dan is uw patroon bijna
leeg en aan vervanging toe.

Vervang tijdig uw patroon
zodat uw installatie
beschermd blijft!

oranje
afsluitventiel

transparant
reservoir

In een mum van tijd is de klus geklaard:



Draai het oranje afsluitventiel op “closed”.



Plaats een kom of emmer onder de neutralisator om het water dat nog in
het kleine reservoir zit, op te vangen.



Draai het transparant reservoir open.



Vervang het patroon.



Draai het reservoir handvast dicht. Zorg ervoor dat u het reservoir niet
te hard dichtdraait.



Draai het oranje afsluitventiel naar “open”.

Hoeveel patronen heeft u per jaar
nodig?
Dat hangt grotendeels af van uw waterverbruik. Voor een gemiddeld verbruik
van 120 à 150 m³, heeft u jaarlijks twee
tot drie patronen nodig.
Moeten neutralisatoren onderhouden
worden?
In tegenstelling tot waterverzachters,
moeten neutralisotoren jaarlijks niet
onderhouden worden. Het is wel
belangrijk dat u het patroon vervangt
als het leeg is.

Patronen bestellen?
Bel ons op het nummer 056 520 220 of stuur
een e-mail naar info@epipe.be. Wij verzenden
uw bestelling binnen de 2 dagen.

Zandkorrels, roestdeeltjes en andere partikels aanwezig in de leidingen kunnen heel wat schade aanrichten aan waterontharders, sanitaire toestellen en kranen. Door een vuilfilter te plaatsen vlak na de
waterteller, wordt uw sanitaire installatie extra beschermd.

Geen onderhoud
Na verloop van tijd strijken de vuildeeltjes neer op de bodem van
het reservoir van de filter. Het volstaat om de filter af en toe uit te
spoelen om de opgehoopte zandkorrels en roestdeeltjes te verwijderen.

Filter reinigen
U volgt dezelfde werkwijze als bij het vervangen van een patroon:
•

Draai het oranje afsluitventiel op “closed” en plaats een kom of
emmer onder de vuilfilter om het water dat nog in het kleine
reservoir zit, op te vangen.

•

Draai het reservoir open en spoel het reservoir en de filter uit.

•

Draai het reservoir handvast dicht.

•

Draai het oranje afsluitventiel naar “open”.
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