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Til brugerne.
Vi har nu gennemført generalforsamlingens beslutning og installeret
AMTech Aqua Miljø Kalkknuser
Anlægget består af impulsklodser der er monteret udvendig på udgangsrøret fra Vandværket. Im‐
pulsklodsen er tilsluttet én mini‐computer som styrer impulserne. Dette betyder, at det vand vi får
ud af hanerne har ændret karakter og ligner vandet i Sverige og Norge, men indeholder dog samme
mængde kalk som tidligere.
Forskellen er, at det ikke længere sætter sig fast.
Der er nu taget det første skridt til at skåne vort miljø i det daglige.
Du har nu fået begrebet blødt vand, som bevirker, at du kan stoppe brugen af kemikalier til rengø‐
ring, grundet at kalken ikke sætter sig som før.
Du kan nu reducere alt, hvad du tilsætter vandet med 1/3 del.
Du skal huske at reducere vaskepulver, da det ellers sætter sig i tøjet. Brugen af kemikalier (minus
kalk m.v.) er ikke nødvendigt mere.
Du skal huske at reducere opvaskemiddel, da det ellers sætter sig på opvasken. Ved brug af taps ‐
halver disse!
Du skal bruge mindre shampoo.
Du skal bruge mindre håndsæbe, Du får en blød hud da vandet ikke er aggressivt mere. Har du ten‐
dens til udslæt kan dette forsvinde ‐ respektivt reduceres.
Du skal bruge færre kaffebønner.
Du skal lade stå så meget vand i elkedlen, at spiralen/bunden er dækket. Så kan bundfaldet (kalken)
skylles ud.
Du vil opleve, at når du har pudset dine vinduer i bund med det behandlet vand, sætter der sig ikke
noget på glasset.
Dersom du har afsyret det lille gitter, der sidder på dine vandhaner (palatoren), skal du udskifte
den/dem en gang, herefter kalker den/de ikke til.
Ovenstående er udsagn og råd fra producenten.
Derfor skal eventuelle spørgsmål om Kalkknuseren stilles til AMTech AQUA MILJØ ApS på telefon nr.:

44 94 33 08
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