
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De actieve lading in onze 
antikalk apparaten 

• De actieve lading is 
een voedingsgraad 
polymetafosfaat dat 
zeer langzaam 
oplost in koud 
water zonder het 
gehalte aan calcium 
en magnesium te 
veranderen. Het 
behandelde water 
heeft smaak noch 
geur en tast de 
smaak van 
voedingswaren niet 
aan. 
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Voordelen van deze behandeling  
 
 
• Voorkomt vorming van harde en klevende aanslag 
Kalkaanslag is een afzetting van minerale stoffen die gevormd worden bij het 
verwarmen van kalkhoudend water, ttz. water dat ondermeer veel bicarbonaten 
bevat. Deze afzetting vormt een zeer harde laag die uiteindelijk serpentines, 
buizen, reservoirs enz. verstopt. 
 
De kalk zet zich vast op de verwarmingselementen, vermindert de 
warmtegeleiding en verhoogt zo het energieverbruik, nodig voor het verwarmen 
van water. 
Kalk veroorzaakt ook een slechte werking van ondermeer kleppen, kranen en 
meetinstrumenten. Deze obstructies leiden tot hoge onderhouds- en 
herstellingskosten 
 
Onze apparaten voorkomen deze aanslag door de agglomeratie van de in het water 
aanwezige calciumcarbonaat kristalkiemen te verhinderen. 
Het water behandeld met ons systeem kan verwarmd worden tot 85°C zonder 
kalkaanslag te vormen. Boven 85°C en dit tot een temperatuur lager dan 100°C 
vormt zich een lichte niet klevende aanslag die gemakkelijk kan worden 
verwijderd. 
 
• Voorkomt corrosie 
In regio's waar het water zacht is zijn apparaten en buizen in ijzer of 
gegalvaniseerd staal vaak onderhevig aan corrosie die soms zeer erge vormen kan 
aannemen. Dit kan perforatie of verstopping veroorzaken door ophoping van roest 
en zodoende het linnengoed bevlekken. 
 
Onze apparaten voorkomen corrosie veroorzaakt door natuurlijk of zacht water 
bekomen door permutatie en vormen een dunne beschermende film op het 
staaloppervlak dat het roesten van het metaal verhindert. 
 
• Schakelt de problemen uit veroorzaakt door ijzerhoudend water 
Sommige waterputten bevatten een ijzeroplossing dat oxideert en zich afzet als 
het water in contact komt met lucht. Het water wordt troebel en is roodbruinachtig 
gekleurd. Zulk water zet een ijzerhoudend slib af in de installaties en vormt bruine 
sporen in gootstenen, wastafels, enz.  
 
Water behandeld met onze apparaten houdt het ijzer in opgeloste staat en 
voorkomt aanslag. Dit moet echter wel gebeuren voordat het water in contact 
komt met lucht. Het is tevens noodzakelijk het juiste ijzergehalte van het water te 
kennen. Gelieve ons hiervoor te contacteren daar elk geval afzonderlijk moet 
worden onderzocht. 
 



 
Is het door onze apparaten behandelde water drinkbaar ? 
 
De werking van onze apparaten bestaat uit het toevoegen van enkele delen per 
miljoen (mg/l) complexe fosfaten aan het water. 
Meerdere wetenschappelijke studies hebben de niet-toxiciteit van deze complexe 
fosfaten vastgesteld en  worden nu veel gebruikt in de industriële voedingssector. 
Bijvoorbeeld, sommige voedingspreparaten mogen tot 3% (30g/kg) fosfaten 
bevatten. 
 
Deze complexe fosfaten worden in het lichaam snel gehydrolyseerd tot 
orthofosfaten.Orthofosfaten zijn een essentieel bestanddeel in de voeding van de 
mens. 
De hoeveelheid orthofosfaat die voorkomt in het water behandeld door onze 
toestellen is echter miniem in vergelijking tot de hoeveelheid afkomstig uit andere 
voedselbronnen. 
 
 
 
Zijn onze toestellen geschikt voor elke installatie ? 
 
Installaties voorzien van stalen-, koperen- of pvc buizen kunnen met onze 
apparaten uitgerust worden. 
 
 
 
Moet de patroon of patronen na 6 maanden vervangen worden 
zelfs als deze niet volledig leeg zijn ? 
 
Het is absoluut noodzakelijk de patroon of patronen te vervangen na zes maanden 
om met zekerheid de optimale efficiëntie van het toestel te behouden. 
 
Inderdaad, na een gebruik van 6 maanden ondergaan de kristallen in de patroon, 
onder invloed van de ontbinding, een zekere transformatie. Dit veroorzaakt een 
gevoelige vermindering van hun oplosbaarheid met het risico dat de dosis in het 
behandelde water onvoldoende is en dientengevolge de vorming van aanslag in de 
warmwatertoestellen niet volledig kan voorkomen.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zijn onze apparaten nuttig als kalkwerende bescherming voor een 
centrale verwarming zonder warmwaterverdeling ? 
 
Een circuit van een centrale verwarming zonder warmwaterverdeling vergt geen 
plaatsing van een antikalk apparaat, gezien de centrale verwarming in dit geval 
werkt op een gesloten circuit. De verkalking van de installatie is niet te vrezen 
omdat meestal hetzelfde water in de installatie circuleert.  
 
Voorkomen onze toestellen kalkafzetting in waterketels ? 
 
In een ketel wordt het water meestal gekookt, t.t.z. op 100°C. Dit is een 
temperatuur waarop onze toestellen geen volledige stabiliteit meer uitoefenen op 
de hardheid die een klevende aanslag veroorzaakt. 
Hoe dan ook, volgens onze ervaring, is de kalkaanslag bij het gebruik van water 
behandeld door onze apparaten, duidelijk minder dan bij het gebruik van niet 
behandelt water. 
 
Veel gebruikers hebben ons ook gemeld dat de kalkaanslag in ketels, ontstaan 
door met onze apparaten behandeld water, zich aanzienlijk minder vastzet en dus 
gemakkelijker te verwijderen is. 
 
Onze apparaten zijn absoluut doeltreffend als bescherming van installaties voor de 
verdeling van warm water en in het bijzonder van installaties die warm water 
produceren wanneer de temperatuur van het water de 85°C niet overschrijdt. 
 
 
Andere vragen ? 
 
Wenst U bijkomende inlichtingen, aarzel dan niet ons te contacteren : 
 
PUGH & Co. International 
Boulevard Louis Schmidtlaan  3 b4 
B-1040 Bruxelles - Brussel 
tel. 02/739.45.75   fax. 02/732.22.33 
E-mail tubilite@pugh.be 
Web-site www.pugh.be 
 


