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NE HAGYJA ELÚSZNI
NEHEZEN MEGKERESETT PÉNZÉT!

ELEKTROMÁGNESES VÍZLÁGYÍTÓ

Már több módszert is kitaláltak a víz keménységének csökkentésére. Ezek azonban igen költségesek és nem túl hatékonyak.
A Zepter végre megtalálta a végleges megoldást a háztartási kemény víz
problémájára. Célja ezúttal is ugyanaz volt: megôrizni, sôt javítani
az Ön egészségi állapotát és életminôségét.

ELEKTROMÁGNESES VÍZLÁGYÍTÓ

• Megakadályozza a vízkô kialakulását és eltávolítja a már kialakult
lerakódásokat, mindezt a természet egyszerû törvényeinek felhasználásával.
• A cleanSymag segítségével háztartási készülékei, berendezései úgy fognak mûködni,
mintha újak lennének.
• A cleanSymag rendkívül környezetkímélô. Nem igényel vegyianyagokat.
• A cleanSymag eltünteti minden gondját, ami a kemény víz használatából fakad.
• A cleanSymag lecsökkenti a felhalmozódott vízkô miatt felmerülô költségeket.
• A cleanSymag pénzt takarít meg. A készülék ára egy éven belül megtérül.

Központi iroda:
ZEPTER INTERNATIONAL UNGARN KFT.
1138 Budapest, Váci út 189–191.
Tel.: (36-1) 437-6633, 323-2422
INFORMÁCIÓS KÖZPONT
1053 Budapest, Kossuth L. u.1–3.
Tel.: (36-1) 317-3602

INNOVATíV

E-mail: zepter.hungary@mail.datanet.hu

WWW.ZEPTER.COM

NYAQ-MAG-100

sales@zepter.hu

ELEKTROMÁGNESES
VÍZLÁGYÍTÓ,
AMELY JAVÍTJA

ÉLETMINÔSÉGÉT
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JÓ VÍZ
KÉNYELEM MINDEN CSEPPBEN
A víz szennyezettsége nem csupán egészségünket rongálja. Otthonainkban, ahol a vizet számos
különbözô célra használjuk fel, a rossz minôségû víz sok kellemetlenséget okoz, és számos probléma forrása mindennapjainkban.
A legnagyobb gondot talán a vízkô jelenti, hiszen kivétel nélkül mindenhol kialakul, ahol vizet melegítenek.
A minden nap használt kemény víz felgyorsítja a vízkô kialakulását.
Miközben a víz áthalad a talajon és a sziklákon, kioldja az ásványi anyagokat, legfôképpen a kálciumot és a magnéziumot. Ezek az ásványi anyagok felelôsek a víz keménységéért. Minél többet tartalmaz belôlük a víz, annál nagyobb lesz a keménysége.

Hogyan alakul ki a vízkô?
A víz képes arra, hogy magához vonzza, kioldja az ásványi anyagokat a sziklákból, amiken keresztülfolyik.
Azoknak a berendezéseknek, vagy készülékeknek, amin viszont ezek után folyik át a víz, nagyobb az elektromos potenciálja, mint a vízé. Így a vízben található ásványi anyagok lerakódnak a berendezések falán. Az eredmény a vízkô.

Valahányszor kemény vizet használunk, vízkô alakul ki. Mindenhol megjelenik, a vízmelegítôkön, a teáskanna falán vagy az edényekben, és folyamatosan fejlôdik.
Vele egy ütemben pedig problémáink is nônek:
• A vízvezetékek falán kialakuló vízkô elzáródáshoz, korrózióhoz és a hôleadás csökkenéséhez vezethet.
A vízkô húszszor rosszabbul vezeti a hôt, mint az acél. A központi fûtés-rendszerekben keletkezô energiaveszteség akár 60% is lehet, a karbantartási költségek pedig 30%-kal is megnôhetnek.
• A vízkô rétegének minden további millimétere 10%-kal növeli meg villanyszámláját.
• Számos háztartási eszköz élettartamából akár 25%-ot elveszthetünk. A mosogatógép 12 évig
mûködhetne, a vízkô ezt 9 évre csökkentheti.
A kemény víz felgyorsítja a szelepek, hômérsékletszabályozók, vízelzáró szerkezetek, szûrôk stb. elhasználódását. Az ûrtartalom és a vezetékek keresztmetszete is megváltozik a vízkô lerakódásának eredményeképpen.
• Zuhanyozás közben a kemény vízben található ásványok nem oldódnak fel, így kellemetlen filmréteget hagynak a bôrön és a hajon. Nagyobb mennyiségû szappan használata után sem lesz kielégítô az eredmény.
Ugyanez igaz a szennyes ruhákra. A kemény víz miatt a ruhák 15%-kal gyorsabban elhasználódnak.
VALÓBAN MEGENGEDHETI MAGÁNAK, HOGY ENNYI IDÔT ÉS PÉNZT PAZAROLJON EL?

MIT TESZ A CLEANSYMAG®
A VÍZZEL?
A cleanSymagben elektromágneses mezô generálódik a vezetékre közvetlenül szerelt
tekercsben. A mezônek különbözô akusztikus frekvenciái vannak 1 és 5 KHz között. A különbözô
frekvenciák hatással vannak a különbözô ásványi anyagokra és lebontják a molekuláris
kötéseket az ásványok és a velük vegyületet képzô víz között.
A kálcium és más ásványi anyagok kristályainak durva és éles felülete kerekebbé válik és méretük is
kisebb lesz, így elveszítik képességüket a vegyületképzésre.
Az ásványi anyagok és a vízkô közötti mikrosúrlódás eredményeképpen a vízkô feloldódik és
eltávolíthatóvá válik. Az ásványi sók nem fognak többé bosszúságot okozni a vezetékek és
készülékek falán. Könnyen eltávolíthatóvá válnak és nem képzôdik további vízkôréteg.
A cleanSymag® használata során a víz változatlan keménységû marad, mivel megôrzi
eredeti szerves és kémiai összetevôit, de a lágy víz fizikai jellemzôivel fog rendelkezni!

• Segít abban, hogy ne idô elôtt kelljen kicserélni otthonában
a háztartási készülékeket. 25%-kal kevesebbet kell költeni
a javíttatásokra és cserékre,
• 40%-kal kisebb villanyszámlákat eredményez*,
• 30%-kal meghosszabbítja a háztartási készülékek élettartamát,
• véd a korrózió ellen,
• 30%-kal kevesebb vegyszert kell vásárolnia,
• értékes idôt takarít meg. 30%-kal rövidebb idô alatt melegíti fel
a vizet a központi fûtés-rendszerben, és a fûtôszállal rendelkezô háztartási
eszközökben!
* A végleges százalék a víz fizio-kémiai jellemzôitôl függ, úgymint hômérséklet,
a víz pH értéke, keménysége és más tényezôi.

A generált mezô javítja az oxigén oldhatóságát a vízben és stabilizálja a víz PH értékét.

A víz feloldott oxigén és a visszatartott kálcium-iontartalmának köszönhetôen a cleanSymag felgyorsítja
a víz felszívódását a szervezetben.

A Zepter mérnökei megalkották a cleanSymag® készüléket,
amely elektromágneses mezô segítségével tökéletessé
teszi otthonában a csapvíz minôségét.

A cleanSymag® használatával frissen mosott ruhái állaga is javul.

• Folyamatos mûködtetésre alkalmas.

A szövetek puhábbak és ellenállóbbak lesznek, a színek tovább ragyogók maradnak.

• Csúcsminôségû alapanyagok felhasználásával készült.

®

A szennyezôdések könnyebben eltávolíthatóak a csempékrôl, vizesblokkokról, WC csészékrôl és mosdókagylókról. Elfelejtkezhet a sárga foltokról.
Soha többé nem kell aggódnia az üveg- és porcelánfelületeket elcsúfító foltok miatt.

MIT TEHET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY NEHEZEN MEGKERESETT PÉNZE NE JUSSON A LEFOLYÓBA A KEMÉNY VÍZZEL EGYÜTT?

• Egyénileg is telepíthetô.
• Nincs szükség szervizelésre.
• Nincsenek további költségek.

A CLANSYMAG BIZONSÁGOS ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLÔ

