
Vandværker
Ulvshale vandværk, Jesper Højland
TLF: 29 26 49 04
"Det vi efter ca. 2 år kan konkludere, er at
det øjensynligt har en stor effekt, på vores
kalk problemer ude i området. Der hvor vi
før har haft tilkalkning af rør, og teestykker
med direkte kalkpropper, er vores
ledningsnet nu helt rent og uden
aflejringer. Der er også forbrugere, der har
tilkendegivet, at de ikke har det samme
kalk slør på deres fliser i badeværelset som
før, og ligeledes at elkedler og gryder ikke
får den ellers velkendte kalkbelægning.
Den flagekalk som vi før havde i
ledningsnettet, har nu løsnet sig og
desværre havner den nu i forbrugerens
målersi, som så må renses og dem har vi så
fået en del af her i sommer. Men dette må
betragtes som et nødvendigt onde, indtil
ledningsnettet er helt kalkfrit."
 
Tune Vandværk
Driftleder Kurt Ardal
info@tune-vand.dk
TLF: 30 58 91 80
 
Haarby Vandværk
Jesper Jensen, mail@haarbyvand.dk
TLF: 40 38 31 15
"Vi besluttede at afprøve anlægget. Vi
tilsluttede kalkknuseren en fredag
formiddag kl. 11.00. I løbet af weekenden
spurgte vi flere forskellige fra vores
omgangskredse. Deres umiddelbare
meldinger var, at håret var blødere efter
hårvask. De oplevede, at væggene i
bruserummet var lettere at tørre af.
Enkelte kommenterede på, at gryderne
blev fri for kalk og dermed mere blanke."

BLIV FRI FOR KALKGENER
- UDEN KEMI

Kommuner
Horsens kommune, Henri V. Nielsen
Mail: tehvn@horsens.dk

"Vi har afprøvet Amtech på fire forskellige
bygningskatagorier: Idræts/svømmehal,
ældrecenter, hjælpemiddelcentral og
folkeskole.
Resultater af afprøvning viser at anlæggene
svarer til forventningerne ved at afsat kalk
kan fjernes meget lettere end før montage af
Amtech-anlæggene. Blandt andet viser
forsøget at servicering af magnetventiler til
bruseanlæg er reduceret, og kalk I
brusehoveder kan fjernes som støv med
hånden.
Endvidere kan det konstateres at problemer
med løbende toiletter er reduceret kraftigt."

Boligselskaber
Lejerbo, Arne Dimon
TLF: 30 84 59 57
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