Doseertechniek

ONS
WATER
WERKT!
Het elixer voor exacte dosering
Optimale doseertechniek ter bescherming van uw installaties
tegen corrosieschade

Inbouwvoorbeeld veiligheidsvoorziening protectliQ, fijnfilter pureliQ:KD,
onthardingsinstallatie softliQ:SD23, doseerinstallatie exaliQ:KC6

Fosfaatgehalte in levensmiddelen*

(per kg resp. liter)

Melk 3,5%

0,920 g

Magere kwark

1,890 g

Koffiemelk 10%

2,460 g

Emmentaler 45%
Gist

8,600 g
18,000 g

Pinda's

4,100 g

Meel (tarwe)

3,720 g

Rijst

3,250 g

Havervlokken

4,007 g

Aardappelen

0,500 g

Bonen

4,190 g

Appels

0,110 g

Twee stukjes

Drinkwater

chocolade bevatten

van het waterleidingbedrijf

0,002 g

net zo veel fosfaat als

met exaliQ-dosering

0,005 g

10 liter water met

exaliQ-dosering

* Dagelijkse behoefte: 0,7 – 0,8 g

U hebt elke dag water nodig.
Vertrouw hierbij op ons.
De nieuwe doseerinstallatie exaliQ:KC
van Grünbeck

Doseren met Grünbeck:
exact afgestemd op uw installatie.

Het is de passie van Grünbeck om waterkwaliteit wereldwijd

Wij adviseren het gebruik van de doseerinstallaties van

Onze vakkundige partners: competentie voor u. Vraag

opnieuw te definiëren. Ook bij u thuis. Kies voor duidelijke

Grünbeck bij bestaande alsook nieuwe waterinstallaties.

uw Grünbeck-specialist in de sanitairbranche naar de

voordelen, elke keer als u water gebruikt: met de professio-

Hierbij worden voor de gezondheid onschadelijke mi-

dosering met Grünbeck-producten. Uw sanitairspecialist

nele waterbehandeling van Grünbeck.

neralen in een precies passende samenstelling aan het

adviseert u en ondersteunt u graag bij de uitvoering.

water toegevoegd. Het betreft hierbij voornamelijk fosfa-

Belangrijk voor het hele huis: schade voorkomen
met de doseerinstallaties van Grünbeck.

ten en silicaten (silica).
Grünbeck biedt u voor elke installatie en waterhardheid
de passende exaliQ-mineraaloplossingen. De dosering

Op de lange termijn brengen afzettingen en kalkvorming niet

gebeurt automatisch. Uw doseerinstallatie exaliQ zorgt

alleen schade toe aan buizen. Uw complete huishoudelijke

hierbij voor de exacte vaststelling en toevoeging.

installatie, inclusief uw armaturen en apparaten leidt eronder.
Behoud de kwaliteit van uw installatie en voorkom dure

Doseerinstallatie exaliQ

exaliQ-mineraaloplossingen

schade: met de Grünbeck-doseerinstallaties exaliQ in combinatie met de exaliQ-mineraaloplossingen. Door het toe-

Doordacht: volautomatische dosering

Veilig: beschermlaag aan de binnenkant

voegen van natuurlijke mineralen (fosfaten en silicaten)

van exaliQ-mineraaloplossingen

van de buis om corrosie te voorkomen

binnenkant van de buis gevormd. Deze biedt effectief

Ergonomisch: montage aan buisleiding

Effectief: reductie van kalkafzettingen

bescherming tegen corrosieschade. Bovendien kan het

of wand/muur

in buisleidingen en armaturen

aan uw drinkwater wordt er een beschermlaag aan de

neerslaan van kalk worden voorkomen. Voor bescherming die u verdient.

			
Intelligent: groene verlichte led-ring voor de

Natuurlijk: mineralen in levensmiddelen-

communicatie van statusmeldingen

kwaliteit
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Hoogmolenstraat 13 bus 4
8790 Waregem
BELGIUM
+32 56 940449
info@gruenbeck.be
www.gruenbeck.be
Uw contactpersoon:

Volg ons op Facebook!

