
Hvad kan du forvente af GRANDER vand samt et kalkknuser anlæg. 
 
Systemet består af et rør som vandet løber igennem og er tilsluttet en mini-computer som styrer 
impulserne. Dette betyder, at det vand vi får ud af hanerne, er lydvirket vand ( indeholder dog 
samme mængde kalk som tidligere, men kalken er knust). 
 

Der er nu taget det første skridt til at skåne vores miljø i det daglige. 
 
Du har nu fået vitaliseret og lyd påvirket vand, det betyder at du fremover ikke behøver at bruge 
kemikalier i din rengøring, og du vil opleve at når det behandlede vand tørrer op, så sidder det ikke 
fast som inden i fik jeres vand fra dette anlæg. 
 

Små ting i din hverdag som bl.a. ændrer sig: 
 
Reducere vaskepulver, da det ellers kan sætte sig i tøjet. 

 
For meget opvaskemiddel i din opvaskemaskine kan opleves ved at det sætter 
sig på opvasken. Ved brug af taps evt. halveres disse. 
 

Du vil også opleve at du skal bruge mindre shampo – håndsæbe for ellers vil 
du opleve at det tager længere tid at skylle det ud – væk. 
 

Rengøring af f.eks. elkoger  fyld den med koldt vand, så varmelegemet er dækket, lad det 
stå og blødgøre kalken, hvorefter man kan anvende en opvaskebørste til at fjerne det løsnede 
kalk, gentqg behandlingen flere gange indtil varmelegemet skinner igen da det ikke er kemikalier 
der længere bruges. 

 
Hvis din bundprop i f.eks. håndvasken er ramt af kalk, så fyld vasken med lidt 
vand og lad proppen stå i blød, hvorefter du kan anvende en svamp til at fjerne gammelt kalk. Det 
samme gælder for perlatoren i din vandhane, lad den stå i blød i et glas vand, hvorefter du kan 
bruge en  børste til at gøre den ren. 
 

Rengøring af fliserne i f.eks. badet,  her bruger du bare vandet fra din bruser og en 
svamp til at fjerne kalken. 
 
Husk at et kalkknuser anlæg ikke gør rent for dig, men gør din rengøring lettere. 
 
 
 
med venlig hilsen 
 
Søllested Vandforsyning. 


