
hagomat waterSOFT
 RÉSZLEGES-ÉS TELJES SÓTALANÍTÁS

Az Ön követelményeinek megfelelő víz.
A legtöbb régióban a nyers víz sajnos nem alkalmas a tökéletes mosogatási eredményhez. Az ipari mosogatás terü-
letén a vízkezelésnek különböző formái ismertek. A felhasználási területtől függően, a tökéletes mosogatási eredmény 
elérése érdekében alacsony vízkeménység esetén is szükség van a víz kezelésére. Ennek folyamán a vízből bizonyos 
anyagok kivonására kerül sor, aminek következtében különböző tisztasági fokozatok érhetők el.

Vízlágyítás

nagy vízkeménység esetén 
védi a gépet a vízkő- 
lerakódástól, valamint 
hozzájárul a tisztítószer és a 
foltmentes öblítő- 
szer optimális hatásának 
eléréséhez.

Részleges sótalanítás

a vízkőlerakódás mellett a 
víz sótartalmát is csökkenti. 
Ennek következtében csak-
nem lerakódásmentes mo-
sogatási eredményt érhet 
el a poharak, a sötét fényes 
edények és az evőeszközök 
esetén.

Teljes sótalanítás

a vízkő és a sók teljes 
mértékű kivonása, a 
vízminőség a desztillált 
víznek felel meg. Ideális az 
edények, evőeszközök és 
poharak foltmentes moso-
gatásához, polírozás nélkül.

Fordított ozmózis

a minőség a teljes 
sótalanítással összeha-
sonlítható. Az eredmény 
egy membránon keresztül 
történő szűrésnek köszön-
hető. Hátrány: a vízminőség 
függvényében a nyers 
víznek akár 70%-a nem 
hasznosul.

Gépe élettartamának 
meghosszabbítása X X X X

A gép üzemeltetési 
költségeinek csök-
kentése (a vízkő a 
gép károsodásának 
legfőbb oka)

X X X X

A tisztító- és öblítő- 
szerek hatékony 
felhasználása

X X X X

Polírozás nélküli mo-
sogatási eredmény

O X X

Főbb alkalmazási 
területek

A gép védelme és kiváló 
mosogatási eredmény az 
Ön edényei számára.

ragyogó mosogatási 
eredmény a poharak és az 
edények számára

polírozás nélküli mosogatási 
eredmény a poharak, a 
sötét edények és az evő- 
eszközök számára

polírozás nélküli mosogatási 
eredmény a poharak, a sötét edé-
nyek és az evőeszközök számára 
gyakori mosogatás esetén



www.hagleitner.com

hagomat waterSOFT CLEAN
Cikkszám 4700600500

• Csökkenti a vízkő- és sótartalmat a vízben
• Ideális a poharakhoz, az evőeszközökhöz és a sötét edényekhez
• Szinte polírozás nélküli mosogatási eredmény
• Kapacitás 8° dH karbonátkeménység esetén: 10 000 liter

Az ipari mosogatógépekhez való HAGLEITNER részleges sótalanításnak köszönhetően a vízben keve- 
sebb a vízkő és a só. Ez megóvja a gépet, és gondoskodik a tisztítószer és öblítőszer optimális hatásáról. 
Méretek: Ma x Mé: 52,6 x 17,6 cm (hagomat waterSOFT SZŰRŐVEL együtt)

hagomat waterSOFT EXTRA
Cikkszám 4700600400

• A vízkő és a sók teljesen eltűnnek a vízből.
• Nem képződnek lerakódások
• Tökéletes az edényekhez, az evőeszközökhöz és a poharakhoz – utópolírozás nélkül
• Kapacitás 8° dH teljes keménység esetén: 5 000 liter

A HAGLEITNER teljes sótalanítással tiszta – teljesen vízkő- és sómentes – vizet kap. A polírozás nélküli 
mosogatási eredményért. Ez rendkívül jól védi a gépet és jelentősen meghosszabbítja annak élettar-
tamát. Méretek: Ma x Mé: 52,6 x 17,6 cm (hagomat waterSOFT SZŰRŐVEL együtt) 

Sótalanítás a HAGLEITNER waterSOFT segítségével 
– a legjobb mosogatóvíz
Előnyei:
• Tökéletes eredmény: csillogó és ragyogó edények a magas igények kielégítéséhez
• Felhasználóbarát és egyszerű patroncsere
• Helytakarékos patronok a hatékony sótalanításhoz
• waterSOFT Flow Meter: Ennek köszönhetően mindig felügyelheti a patron töltöttségét.
• A patronok tetszés szerinti pozícionálása: fekvő vagy álló
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