Harscleaner voor waterontharders
Waarom?
De normale spoeling met zout water haalt elke keer de kalk van de hars af. Andere stofjes in
het water kunnen zich opstapelen in de waterontharder waardoor op langere termijn de
doorstroming en de onthardingscapaciteit afneemt. Harscleaner verwijdert deze resten en
eventuele bacteriën, geuren en smaken op uw waterverzachter en de harsen. Het verzekert
het een langere levensduur van de hars en voorkomt het de aangroei van ongewenste microorganismen in uw waterverzachter.
Hoe vaak?
Gebruik elk jaar of na 500m3 waterverbruik, wat eerder komt.
Hoe veel?
Gebruik voor onze ontharders tot en met 14 liter harsinhoud één flesje van 100ml per keer,
voor 20 en 25 liter harsinhoud twee flesjes, voor 40 en 50 liter 3 flesjes enzovoort. Als de
ontharder maanden of jaren buiten werking heeft gestaan of als bekend is dat de hars vervuild
is bijvoorbeeld door zand, gebruik dan de dubbele hoeveelheid als hiervoor omschreven.
Wat kost het?
€10,- inclusief BTW per flesje van 100ml. Het past niet door de brievenbus, dus als je het
bezorgd wil hebben, is het handig minimaal twee stuks te bestellen om de pakketkosten van
€8,00 wat uit te smeren.
Hoe gebruik ik het?
1. Giet de vloeistof in de pekelbuis (ronde buis van 10cm doorsnee in het zout).
2. Start een spoeling. Bij de meeste ontharders is dat als volgt: houd de meest linker toets
ingedrukt (5-10 seconden tot in beeld te zien is dat ‘ie in de spoelfase zit of je ‘m hoort
aanslaan).
Wat is het eigenlijk?
Een mengsel van fosforzuur, een conserveermiddel en water in de juiste verhouding voor een
waterontharder die werkt met hars. Ga er voorzichtig mee om en bewaar buiten bereik van
kinderen. Het komt overigens niet in je drinkwater terecht omdat de ontharder een
naspoeling doet na het opzuigen. Zonder die naspoeling zou je water na een normale spoeling
erg zout smaken.
Veiligheidscodes
H314-315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
S-2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
P302-P352 - Bij contact met de ogen of huid langdurig spoelen met water.
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