Voorbereiding:
Ontkalkt u alle perlaturen, douchekoppen en sanitaire
installaties.
Test: Ontkalk na vier weken de perlaturen en douchekoppen
met een borstel en vergelijk het met de laatste ontkalking.
Resultaat: U hebt geen agressief poetsmiddel meer nodig.
De cyclus van het poetsen en de levensduur van de armaturen
worden verlengd.

Badkamer:
Doordat de kalk van vorm is veranderd, wordt hij met het water
mee gespoeld. Daardoor slaat er veel minder kalk aan
armaturen en tegels aan. Er wordt enkel daar kalk zichtbaar,
waar het water opdroogt door de lucht. Deze plekjes kunnen
met een doekje weggenomen worden. Mediagon raadt aan om
de armaturen met een doekje droog te maken na het douchen.
Resultaat: Merkbaar minder en makkelijker poetsen van
armaturen, douchekop en tegels.

20 €

Wasmachine:
Het gebruik van waterverzachter (Calgon) vervalt volledig.
Daarnaast raadt Mediagon aan om rond 30% minder wasmiddel
en wasverzachter te gebruiken. Dit om schuimontwikkeling in
de machine te voorkomen.
Resultaat: Door het reduceren van chemicaliën worden de
kleren zachter en minder bleek. Dit komt ten goede van het
milieu en uw portemonnee. Hoe minder chemicaliën er in
worden gezet, hoe langer uw wasmachine blijft werken.

50 €

Reiniging:
Het poetsen gaat duidelijk sneller en zonder agressief
reinigingsmiddel. Een nat doekje is meestal genoeg om keuken
en badkamer te poetsen.
Resultaat: U bespaart tijd en reinigingsmiddel.

50 €

Koffiezetapparaat en vaatwasser:
Dat aromastoffen in het water beter tot smaak komen, kunt u
in uw koffie en thee proeven. Als u een „Brita-Filter” inzet, stelt
u de koffiezetapparaat in op „zacht water”. In de vaatwasser
worden de glazen ook met minder glansspoelmiddel schoon.
Resultaat: De vaatwasser verbruikt minder regeneratie zout.
Het schoonmaakinterval wordt verlengd en de machines gaan
langer mee.

20 €

Waterkoker:
Mediagon raadt aan om de waterkoker na gebruik met koud
water te vullen. De kalk die op de bodem van de waterkoker
blijft liggen, kan met een doekje weggenomen worden.
Resultaat: Het poetsen van de waterkoker is dus zo gedaan
met een doekje.

10 €
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Boiler:
De oplosbare anode verslijt minder snel. Het ontkalken van een
boiler wordt makkelijker en veel goedkoper. De boiler moet niet
alleen minder vaak geopend worden, maar ook is een borstel
genoeg om de kalk van het verwarmingselement weg te
vegen. Doordat kalk nu op een andere manier afscheidt, wordt
de boiler niet meer beschadigd. De zachte kalk die op het
verwarmingselement blijft liggen, is pulverig. Het water dringt
makkelijk door de kalkpulver waardoor de warmtewisseling
tussen het verwarmingselement en het water niet wordt
verstoord.
Resultaat: Het onderhouden van de boiler wordt een stuk
goedkoper. Doordat de pulverige kalk de warmtewisseling niet
verstoort neemt ook het stroomverbruik niet toe.

50 €

Waterleidingen:
Bestaande kalkaanslag in leidingen wordt afgebouwd en
uitgespoeld in een langdurig proces.
Resultaat: De levensduur van het leidingsysteem wordt
verlengd en het risico van verkalking wordt geëlimineerd. De
kosten van de sanering van leidingsysteem vervallen.

50 €

Drinkwater uit de kraan:
Het waterwerk van de provincie Antwerpen schrijft op haar
webpagina: „Drinkwater uit de kraan wordt ook gebruikt voor
de productie van frisdrank en bier en is even veilig, gezond en
lekker als fleswater. Omdat het tot 200× goedkoper is dan
fleswater en 100% afvalvrij is, wordt het drinken van
kraantjeswater gepromoot door de provincie Antwerpen.“
Resultaat: Kostenbesparing door het drinken uit de kraan.
Er hoeven geen zware waterflessen gekocht en weggegooid te
worden.

80 €

Body care:
Het water voelt merkbaar zachter. Dit voelt u aan uw huid en u
merkt het aan de hoeveelheid shampoo die er wordt verbruikt.
Resultaat: De huid droogt na het douchen niet meer uit. Er kan
op douchegel, shampoo, bodylotion etc. bespaard worden.

Gezondheid:
De belangrijke mineralen „calcium” en „magnesium” blijven in
het water waarvan u drinkt. Gevitaliseerd water werkt volgens
een studie van HAGALIS Zwitserland zuiverend, opbouwend en
harmoniserend.
Resultaat: U komt dagelijks in contact met gevitaliseerd water
uit de kraan.

Milieu:
U ontlast het milieu door het reduceren van chemische
reinigingsmiddelen zoals het vermijden van warmteverlies in
warmwaterapparatuur (boiler, wasmachine etc.)
Mediagon beschermt uw watersysteem milieuvriendelijk en
levenslang tegen kalk. Zonder weerkerende kosten.

Besparing per jaar

330 €
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