
  

Nauda yra akivaizdi 

Ką „Scalewatcher“ gali padaryti jūsų vandeniui 

● Pašalina esamus kalkių sluoksnius 
● Sumažina nuosėdų susidarymą/koroziją  
● Suteikia vandeniui švelnumo pojūtį 
● Sumažina plovimo chemikalų  ir 

ploviklių kiekį. 
● Pagerina valymo rezultatus 
● Pagerina šiluminį laidumą 
● Stabdo bakterijų augimą 
● Sumažina išlaidas vandens šildymui 

Kaip tai veikia: 

Išoriškai generuoti elektriniai ir magnetiniai laukai 
Įtakoja kristalų augimą vandenyje. Jie susidaro 
mažesni  (iki 2 mikronų ) ir yra apvalios formos. 
Tokie kristalai nebegali prilipti prie paviršių.  
Tekantis vanduo pašalina senas apnašas, o naujos  
apnašos nebesusidaro. 
 

Kaip įrengti: 

Laukai susidaro kabelių, apsuktų apie vandens   
vamzdį,  pagalba. Kiekvienas gali įsirengti  
Scalewatcher  įrangą pats. 

Privalumai, naudojant „Scalewatcher“ viešbučiuose ir maitinimo įstaigose 

sektoriuje 

Vonios kambariai ir virtuvė jūsų viešbutyje ar restorane padės sutaupyti. Viešbučių, maitinimo įstaigų  
sektoriuje, kasdieną sunaudojama tūkstančiai litrų vandens. Tam reikalinga priežiūra, kuri įneša  
nemažą indėlį į visas jūsų įmonės veiklos išlaidas. Ypač srityse su kietu vandeniu, nes kalkių depozitai 
sąlygoja papildomą darbą, nekalbant jau apie apie agresyvaus valymo išlaidas.  
Naudojant Scalewatcher, ant sanitarinių mazgų, plytelių, sienelių gali likti kalkių dėmės, kurios lengvai  
nusivalo. Dušų galvutės nebeapkalkėja.  

Profesionalios įrangos virtuvėje išmontavimas ir valymas atliekamas daug rečiau.  
Pavyzdžiui, garo krosnelių vamzdeliai ir purkštukai neužsikemša ir nerūdyjančio plieno vidus  
Išlieka ilgiau blizgus. Kavinėje ar restorane kavos aparatai ir arbatinukai valomi daug rečiau.  
Puodukai ir stiklinės yra lengviau išvalomos. Be to Scalewatcher stabdo  kalkėjimą vandens šildytuvuose,   
taip taupant energiją ir pinigus. 

Karšto vandens indai greičiau pasiekia nustatytą temperatūrą ir šilumos perdavimas centrinėje šildymo   

sitemoje padidėja. 

Investicijų grąža – mažiau nei 1 metai 
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Indaplovė 

Indai valgiams bus švaresni su Scalewatcher, be to išvengsite kalkėjimo   
problemų.  Kuo daugiau indų naudojama ir plaunama, tuo labiau mažinamas  

bakterijų aktyvumas, netgi jei naudojama tik pusė įprasto muilo kiekio. 
Be Scalewatcher, bakterijų aktyvumas bus aukštas ir nemažės . 

Gaiviųjų gėrimų ir alaus čiaupai 

Scalewatcher sumažina kalcifikaciją (alaus akmuo) ir bakterijų  
augimą vamzdžiuose taip, kad slėgis neprarandamas ir rečiau 
juos reikia valyti. 

Baseinai 

Sutvarkykite baseiną naudodami „Scalewatcher“ ir sutaupykite priežiūrai. 
Priverskite nerūdijančio plieno laiptus ir šviestuvus vėl spindėti. 
Taip pat sumažinkite cheminių medžiagų naudojimą, nes bakterijų 

augimas stipriai sumažės. 

Platintojas Lietuvoje MB Aviris, www.avirisadditives.eu, tel. +370 621 68746 

 

 

Kiti pritaikymai viešbučių ir maitinimo įstaigų sektoriuje 

Vid. šešiems indams 

Šeši ligoninės virtuvės indai buvo sunumeruoti  
nuo 1 iki  6, išplauti indaplovėje ir sekančias 56 dienas 
naudoti kasdien ir vėl plaunami. Prieš eksperimentą su  
ATP matuokliu  buvo matuojamas bakterijų aktyvumas.  
Išmatuotas dydis buvo 3800. 
 
Scalewatcher buvo sumontuotas ir stebėta, kad 
gana greitai sumažėjo bakterijų aktyvumas. 
Po 24 dienų indaplovėje naudota 50 % mažiau ploviklio.  
Bakterijų aktyvumas po 56 dienų liko visiškai nežymus. 
Žinoma, tai įmanoma tik pakartotinai plaunant 
paviršius su Scalewatcher  apdorotu vandeniu. 
Be vandens apdorojimo, bakterijų aktyvumas išliks 3800, 
Nepriklausomai kiek indų bus plaunama indaplovėje. 
 
Švariausi stalo įrankiai restoranuose, ligoninėse ir kt. 
matinimo įstaigose bus plaunat su Scalewatcher  
apdorotu vandeniu. 

100  %  ploviklio 50  % ploviklio 

http://www.scalewatcher.nl/
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