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Nerokas Kalkinpoistoratkaisu

Uudet ratkaisut
kalkkihaittoihin Wattsilta

K  iinteistön omistajilla, isännöitsijöillä
  ja teollisuuden kunnossapidolla 
  on nyt parempi, ympäristö-

ystävällisempi ja lähes huoltovapaa
ratkaisu kalkin aiheuttamien haittojen
torjuntaan. OneFlow         estää kalkin muodos-
tumisen muuntamalla liuenneet mineraalit
harmittomiksi mikroskooppisiksi kristalli 
hiukkasiksi. Nämä hiukkaset pääsevät liik-
kumaan vapaasti tarttumatta putkistoihin,
vesikalusteisiin, venttiileihin tai lämminvesi-
varaajiin. Tieteellisesti testattusta ja serti�oidusta 
menetelmästä on vuosien menestyksekkäitä
kokemuksia erinlaisissa kohteissa.
Tee älykäs valinta kalkkihaittojen ehkäisyyn
OneFlow Wattsilta!
 



Ominaisuudet
• Suolaa tai kemikaaleja ei tarvita

• Taloudellinen ja tehokas

•  Nerokas muotoilu mahdollistaa 
korkeat virtausmäärät

•  Ei vastavirtahuuhtelua  
eikä päästöjä veteen

•  Lähes huoltovapaa

•  Jatkuvatoiminen tehokas  
kalkinpoisto

•  Useita eri malleja eri  
käyttökohteisiin

•  Käyttää ympäristöä säästävää 
“vihreää” teknologiaa

•  Pitkäikäinen massa  
ei tarvitse elvytystä

Edut
•  Eliminoi kalkkihaitat ilman 

kemikaaleja tai suolaa

•   Ei kustannuksia kemikaaleista
tai suolasta

•   Vähäiset huoltokustannukset
ja lyhyet käyttökatkokset

•  Tehostaa vesikalusteiden toimintaa

•  Pidentää laitteiden elinikää

•  Vähentää vanhoja saostumia

•   Investoinnin takaisinmaksu nopeaa 

Kalkkiongelmat
Talon Lvi-järjestelmään voi ajanmittaan kertyä kalkkia ja se aiheuttaa monenlaisia 
ongelmia vesikalusteille, putkistoille ja lämminvesivarajan vastuksille.
Kalkki on vaikeaa puhdistaa ja se aiheuttaa useasti kalliita investointeja putkien 
venttiileiden ja vesikalusteiden vaihdoissa.

Kalkin kerryttyä putkistoihin se heikentää vedenvirtausta ja painetta. 
Saostumat vesihanoissa ja venttiileissä aiheuttavat niiden toimimattomuutta ja  
vuotovahinkoja.  Lämminvesivaraajassa olevat kerrostumat heikentävät varaa- 
jan tehoa ja aiheuttavat sähkönkulutuksen lisääntymistä. 

Alla olevista kuvista näet kalkkin aiheuttamia saostumia vesikalusteissa ja  
putkistoissa...

Tämä varoventtiili on tukkeutu-
nut ja se voi aiheuttaa vaarati- 
anteen toimimattomuudellaan.

 

Nerokas kalkinpoisto
Nyt meillä on OneFlow , ensimmäinen ympäristöystävällinen, fyysinen veden 
käsittely teknologia tehokkaaseen kalkinpoistoon. OneFlow ®  mallit ovat 
saatavilla suodatipatruunoina ja isompina tankkimalleina aina yksittäisistä 
kiinteistöistä isoihin kerrostaloihin. Laitteita on saatavana useille eri vesimäärille
1.9 litrasta 1703 litraan minuutissa tai enemmän.

 
Kysy lisää tuotteistamme  
Jalovesi jälleenmyyjiltä.  
www.jalovesi.� .

Kuva hotellin putkistoihin 
kertyneestä kalkista. 

Kalkkisaostuman aiheuttama putki-
vuoto.
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