
DE SYNLIGE KALKPROBLEMER 
I DERES HJEM ER SOM TOPPEN 

AF ISBJERGET 



De synlige kalkproblemer er Irrite
rende og besværlige, men de er 
småting i den store sammnhæng. 

Ligesom den synlige top kun er en 
beskeden del af hele isbjerget, 
sådan udgør de synlige kalkproble
mer i Deres hjem langt den mind
ste del af de problemer, som kalk i 
vandet forårsager. 

Besværlige kalkpletter på fli
ser, kummer, spejle, armaturer 
m.v. og tilstoppede vandhaner og 
brusere er umiddelbart synlige 
kalkproblemer. De er til stor irritation 
og ærgrelse, men de er alligevel blot 
for småting at regne. 

De største og dyreste kalkproble
mer er dem som ikke umiddelbart 
kan ses. 

Godt skjult i rørinstallationerne, 
i vaskemaskinen, opvaskemaski
nen og ikke mindst i varmtvands
beholderen aflejres til stadighed 
kalk. Her hober den sig op med sta
digt ringere vandtryk og øgede 
omkostninger til vandopvarmning, 
vedligeholdelse, reparation og for 
tidlige udskiftninger til følge. 

Det er først og fremmest disse 
skjulte kalkproblemer, der kan få 
uoverskuelige økonomiske konse
kvenser, som gør installation af en 
Magneta kalkspalter til en virkelig 
god investering. Afhjælpning af de 
synlige kalkproblemer får De med i 
prisen. 

Aflejring af kalk i rørinstallationerne 
og ikke mindst i varmtvandsbe
holderen koster Dem både ærgrelse 
og penge. Magneta kalkspalter 
forhindrer ikke kun nye aflejringer, 
men fjerner efterhånden også gamle 
belægninger. 



Magneta kalkspalter er en effektiv 
og miljørigtig løsning på både 
synlige og skjulte kalkproblemer. 

Magnetisk vandbehandling betyder 
en kraftig reduktion af kalkens 
vedhæftningsevne. Straks efter 
installation af en Magneta kalkspal
ter vil De opleve, at nye kalkpletter 
kan fjernes uden brug af skrappe 
rengøringsmidler, til glæde for mil
jøet. Og Deres blanke ting forbliver 
blanke. 

Magnetisk vandbehandling 
fjerner ikke kalken fra vandet. Der er 
tale om en spaltningsproces som 
ændrer kalkens struktur, så den ikke 
bindes men skylles ud. Vandet be
varer således sit naturlige indhold af 
Magnesium, Kalcium og andre 
mineraler, som er vigtige for vore 
organismer. 

En Magneta kalkspalter forhin
drer ikke blot nye kalkaflejringer. Lidt 
efter lidt opløses gamle aflejringer 
og skylles ud. Afhængig af kalkla
gets tykkelse og vandforbruget kan 
en sådan foryngelseskur af rørin
stallationerne vare mellem 6 og 24 
måneder. 

■ 

I dag kendes 2 prin
cipper for magnetisk 
vandbehandling. 

1: Vandet passe-
rer et smalt 
magnetgab 
med ekstrem 
høj feltstyrke. 

2: Vandet passe
rer langs et 
kraftigt mag
netfelt. 

Kun en Magneta 
kalkspalter har 
begge principper ind
bygget. 

Samtidig er Magneta 
kalkspaltere kon
strueret således, at 
der skabes størst 
mulig turbulens i van
det under gennem
strømningen. En 
teknik der yderligere 
øger effekten. 

MAGNETA KALKSPALTER 
- et dansk kvalitetsprodukt - med
garanti.

En Magneta kalkspalter er frem
stillet af de bedst tænkelige mate
rialer. Den kan monteres under alle 
forhold, og der findes typer der 
enkeltvis eller sammenstillet 
dækker ethvert behov.Erfaringer fra 
titusindvis af etablerede anlæg 
viser, at en Magneta kalkspalter ef
fektivt løser kalkproblemer - en 
gang for alle, uden yderligere drifts
eller vedligeholdelsesomkostninger. 

Men ingen skal købe katten i 
sækken. Derfor yder vi 12 måneders 
fuld returret (omfatter dog ikke om
kostninger til montering og demon
tering), samt 10 års garanti på den 
magnetiske funktion. 

Tal med Deres WS-installatør. 
De har virkelig meget at vinde og kun 
lidt at risikere. 



Magneta kalkspaltere til ethvert behov. 

Magneta kalkspaltere findes i størrelser 
fra½"- 4". 

Nedenstående, beskrevne typer dækker 
behovet i de fleste private husholdninger. 

Drejer det sig om større beboelsesejen
domme eller specielle anlæg, beder vi Dem 
venligst kontakte os for yderligere information. 

Type UG 1h" 
benyttes i lejligheder og sommerhuse med egen 
opvarmning af brugsvand. Monteres på tilgangs
ledningen. 

Til montering foran industrimaskiner, luftbe
fugtere, drikkeautomater m.v. kan leveres speciel 
type. 

Type UG¾" 
er konstrueret ti I at dække behovet hos en al
mindelig husstand i villa eller rækkehus. Denne 
type behandler både varmt og koldt vand. 

I beboelsesejendomme anvendes den på 
varmtvandscirkulationsledninger. 

Type UG 1" 
anvendes når 3-6 husstande er tilsluttet samme 
tilgangsledning. 

Også denne type finder anvendelse på 
varmtvandscirkulationsledninger i beboelses
ejendomme. 

Type TG 1¼"- 4" 
dækker enkeltvis eller sammenbygget ethvert 
større behov i beboelsesejendomme eller indu
strielle anlæg. 
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Type TG m/flanger 
3" 4" 
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Tekniske data for Magneta kalkspalter 

Type UG m/muffer TG m/muffer 

Tilslutning ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 

Beh.kap I/min. 1,3-14 3,5-30 6-47 16-72 20-91 38-192 

Max. flow 33 58 108 158 175 366 

Tryk tab max. beh.kap. 0,4 bar. 0,7 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,6 bar 0,6 bar 

L1, mm 142 180 214 

L2, mm 30 36 40 

L3, mm 58 76 80 

D, mm 71 83 105 
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48-254 62-360 94-510 

425 489 780 
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300 415 490 
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Type TG m/muffer 

1¼"1½" 
2"2½" 

V.A. nummer: 3.19/DK 
5290. Godkendt for 
både brugsvands- og 
tekniske installationer. 

Materialeudførelse: 
Magneta kalkspalter er 
udført af de bedste kva
liteter inden for messing 
og rustfrit, syrefast stål. 
Magnetfeltet beskyttes 
af plastkappe. 

Arbejdsom råde: 


