BWT Danmark, tidligere HOH Water Technology, blev etableret i 1975 og besidder stærke kompetencer indenfor avancerede vandbehandlingsløsninger til industri- og forsyningsbranchen, hospitaler og klinikker, hotel- og restaurationsbranchen,
kaffebranchen, svømmehaller, større ejendomme og private forbrugere.

Fordele for dig og miljøet

A N T I - K A L K SY S T E M

I Danmark har vi landsdækkende service, salg og rådgivning samt egne produktionsfaciliteter, og er gennem mange års erfaring specialister i anlæg med membran- og ionbytningsteknologi.

� Beskytter bademiljøet mod kalk- og sæbeaflejringer
ved blot at skylle efter bruse- eller karbad
� Med Quick & Clean sparer du
penge på dyre rengøringsmidler og er fri for miljøskadelige kemikalier

Siden 2003 har vi været en del af vandteknologigruppen BWT, som i dag er den
førende europæiske koncern indenfor vandbehandling og består af 70 datterselskaber med omkring 3.000 ansatte i alt.
BWT – For You and Planet Blue beskriver vores mission om at tage miljømæssigt,
økonomisk og socialt ansvar for vores omverden. Vi ønsker at forsyne vores kunder
og partnere med de bedste produkter, teknologier og service, samtidigt med vi
yder et positivt bidrag til at bevare de globale ressourcer på vores blå planet.

Tekniske data

Kontakt:

Tilslutningsgevind (indløb/udløb)

½“

Arbejdstrykområde

bar

2–8

Indløbsvandtryk, min.

bar

2

Vandtemperatur, max.

°C

60

Rumtemperatur,
min. - max.

°C

4 - 40

Rumtemperatur ved
opbevaring/transport, min. - max.

°C

-20 til +40

Driftsposition

06/14

BWT – Best water technology

BWT Quick & Clean

vertikal
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Anti-kalk system til badeværelset

BW T – For You and Planet Blue.

BWT Quick & Clean

Kalkaflejringer - besværligt og
tidskrævende
1. Montér filteret

Kalk forårsager grimme aflejringer i bruser, badekar og på
vægge. Jo hårdere vand, der kommer ud af bruseren, jo hårdere er kampen mod kalkaflejringerne på glas, bruser, armatur,
badekar og fliser.

Filteret monteres mellem blandingsbatteri og bruseslange

BWT Quick & Clean tilbyder dig et alternativ til den tidskrævende rengøring af badeværelset med miljøskadelige
rengøringsmidler.
Dette blødgøringssystem, rengører badeværelset for kalk- og
sæberester ved ét tryk på en knap.

2. Tryk på knappen

Hele badeområdet skylles med filtreret/ blødt vand. Aftørring
og rengøring efter hvert bad er dermed fortid.

Udtalelser fra testpersoner:
„Jeg synes anlægget er meget
innovativt. Jeg har tidligere kun gjort
rent med en skraber og en svamp.
Det er faktisk yderst interessant, så
kan man klare badet på kortere tid.“

Tryk på knappen efter endt bad
for at aktivere anlægget

„Blot ved at trykke på
knappen - uden brug af
kemikalier“

3. Skyl badeområdet

Filteret laver blødt vand,
som bruges til at skylle hele
badeområdet, for at undgå
aflejringer

„Et system, der modarbejder kalk,
helt uden kemikalier.“

4. Simpel rengøring

Giver et skinnende resultat, uden
behov for aftørring
„Jeg vil også rigtig gerne have
dette til mit brusebad. Det vil være
rigtig sundt for min hud.“

