
Voor eengezinswoningen en tweewoonsten
zonder magneet | zonder chemicaliën | zonder elektriciteit

Bescherming tegen kalk 
en bescherming tegen roest

Bescherm uw waterinstallatie...

...vóór het te laat is!



Energiebesparing tot 30%. Verdubbeling van de levensduur van de kranen.

Eenvoudigere 
reiniging

Vol aroma Minder 
verbruik van 
wasmiddel

Betere 
reiniging

Eenvoudige montage

Voordeel: Doordat de waterleiding niet dient opengesneden te worden, is de mon-
tage zeer eenvoudig. Het toestel bestaat uit twee halve schalen die rond de waterlei-
dingbuis passen en door middel van vier schroeven vastgezet worden. De montage 
gebeurt horizontaal of verticaal vlak bij de watermeter op een recht stuk buis van 
minimum 16 cm lengte. Speciale toestellen van het Z-type buislengte minimum 8 cm.

Geschikt voor waterleidingen uit: gegalvaniseerd staal, chroomstaal (INOX), 
kunststof (PE, PVC), koper of messing. Andere materialen op aanvraag.

Hoe is een vermindering van kalkafzetting merkbaar?

Montagelengte vanaf 8 cm 

Energie-
besparing

Bescherming tegen kalk

Swiss Made – sinds 25 jaar
20 jaar fabrieksgarantie, conform garantiecertifi caat



Werking

 Dankzij de toepassing van speciale afkoelings-, pers- en hardingsprocedés bekomt 
Mediagon hoogwaardige structuren binnen de legering. Het leidingwater stroomt 
door vele, zeer fi jne, statische veldlijnen en wordt meermaals gepolariseerd. Daar-
door ontstaat er nauwelijks nog kalkaanslag, maar enkel een veel malsere restma-
terie die makkelijk met een doek of borstel kan worden verwijderd. Bestaande, har-
de kalkafzettingen worden langzaam verwijderd. Mediagon bevordert de opbouw 
van een dunne beschermlaag en kan eveneens om die reden bij corrosieproblemen 
worden gebruikt.

Mediagon vermindert nieuwe, harde 
kalkafzettingen in leidingen en verwar-
mingsketels en verlengt de levensduur  
van de installaties. De veldlijnen zijn 
dermate fi jn afgesteld dat ijzerdeeltjes 
niet aan de buis kunnen blijven vastkle-
ven. Door de montage van de toestellen 
ontstaan er daardoor enkel voordelen. 
Nadelen worden uitgesloten. 

Een woordje fysica om de werking toe te lichten

Het principe is net zo eenvoudig als effectief: Uiterst fi jne, statische veldlijnen beïn-
vloeden de in het water opgeloste waterstofcarbonaat-anionen. Dit stimuleert de 
vorming van colloïden. De kristallisatie begint daardoor in belangrijke mate in het 
water zelf. Tegelijkertijd ontstaan er duidelijk instabielere kalkkristallen die in het 
waterleidingsysteem meegedreven worden in plaats van zich hieraan vast te zetten. 
Dit fysische procedé onttrekt geen waardevolle mineralen (Ca+Mg) aan het water. 
Daardoor blijft het water vitaal, stabiel en gezond.

Waterkristallen in
onbehandeld water

Kalkstof in
behandeld water

Bescherming tegen roest

Stopt roest. Verlengt de levensduur van de waterleidingen.
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– onderhoudsvrij, zonder elektriciteits- en onderhoudskosten
– korte afschrijving
– lange fabrieksgarantie, conform garantiecertifi caat
– geen toevoeging van chemicaliën
– hoog besparingspotentieel
– verlenging van de levensduur van de huishoudtoestellen
– verlenging van de levensduur van de waterleidingen en kranen
– verlenging van de levensduur van de WC–spoeling

Bescherm uw waterinstallatie vóór het te laat is! Goed voor het milieu

Voordelen:
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1000 referenties in uw omgeving

 www.mediagon.ch info@mediagon.ch

100 % 
Zwitsers

kwaliteitsproduct

Zwitserse kwaliteit
Wereldwijd in gebruik

Gratis test! 

voor eigenaars van eengezinswoningen

4 weken zonder koopverplichting

www.mediagon.ch
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Geschikt voor nieuwbouw en bestaande gebouwen
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 Einsatz

Technischer
Überwachungs-Verein
Südwestdeutschland e.V.

Werking van de technologie 
succesvol gecontroleerd om 
nieuwe, harde afzettingen te 
verminderen:


