
hagomat waterSOFT
 ČIASTOČNÉ A ÚPLNÉ DEMINERALIZÁCIA

Správna voda pre Vaše potreby.
Vo väčšine regiónov surová voda bohužiaľ nie je vhodná na dosiahnutie dokonalého výsledku pri umývaní riadu. Pre 
priemyselné umývanie riadu existuje niekoľko druhov úpravy vody. Na dosiahnutie dokonalého výsledku pri umývaní 
riadu môže byť v závislosti od oblasti použitia potrebná úprava vody aj pri malej tvrdosti. Z vody sa pritom odstránia 
určité látky, v dôsledku čoho sa dosiahnu rôzne stupne čistoty.

Demineralizácia

pri vysokej tvrdosti vody 
ponúka ochranu zariadenia 
pred usadením vodného 
kameňa a prispieva k op-
timálnej účinnosti čistiaceho 
a oplachovacieho prostrie-
dku.

Čiastočná demineralizácia

okrem vodného kameňa 
redukuje obsah minerálií vo 
vode. Pri umývaní pohárov, 
tmavého, lesklého riadu a 
príborov tak nedochádza k 
tvorbe usadenín.

Úplná demineralizácia

v tomto procese ide o 
úplné odstránenie vodného 
kameňa a minerálov, kvalita 
vody zodpovedá desti-
lovanej vode. Ideálna na 
umývanie riadu, príborov a 
pohárov bez zvyškov a bez 
následného polírovania.

Reverzná osmóza

kvalita je porovnateľná s 
výsledkom úplnej demi-
neralizácie. Výsledok sa 
dosiahne filtrovaním cez 
membránu. Nevýhoda: v 
závislosti od kvality vody sa 
nepoužije až 70 % tečúcej 
vody.

Predĺženie životnosti 
Vášho zariadenia X X X X

Zníženie prevádz-
kových nákladov 
zariadenia (vodný 
kameň je hlavnou 
príčinou poškodenia 
zariadenia)

X X X X

Efektívne používanie 
čistiacich a umý-
vacích prostriedkov

X X X X

Vynikajúci výsledok um-
ývania bez polírovania O X X

Hlavné oblasti použí-
vania

Ochrana zariadenia a vyni-
kajúci výsledok pri umývaní 
Vášho riadu.

skvelý výsledok pri umývaní 
pohárov a riadu

umývanie pohárov, tmavého 
riadu, príboru bez políro-
vania

umývanie pohárov, tmavého 
riadu, príboru bez polírova-
nia pri častom umývaní
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hagomat waterSOFT CLEAN
Obj. č. 4700600500

• Redukuje obsah vodného kameňa a minerálov vo vode
• Ideálna pre poháre, príbory a tmavý riad
• Výsledok umývania takmer bez polírovania
• Kapacita pri karbonátová tvrdosti 8° dH: 10 000 litrov

Vďaka čiastočnej demineralizácii HAGLEITNER pre priemyselné umývačky riadu je vo vode menej vod-
ného kameňa a minerálov. To ochráni Vaše zariadenie a zabezpečuje optimálnu účinnosť umývacích a 
oplachovacích prostriedkov. Rozmery: V x H: 52,6 x 17,6 cm (vr. hagomat waterSOFT FILTER)

hagomat waterSOFT EXTRA
Obj. č. 4700600400

• Z vody sa úplne odstráni vodný kameň a minerály.
• Žiadne usadeniny
• Perfektný pre riad, príbory a poháre – bez dodatočného polírovania
• Kapacita pri celkovej tvrdosti 8° dH: 5 000 litrov

Vďaka úplnej demineralizácii HAGLEITNER získate čistú vodu – úplne bez vodného kameňa a minerálov. 
Pre dosiahnutie požadovaného výsledku bez polírovania. To zabezpečuje veľmi dobrú ochranu Vášho 
zariadenia a značne predlžuje jeho životnosť. Rozmery: V x H: 52,6 x 17,6 cm (vr. hagomat waterSOFT 
FILTER) 

Demineralizácia s HAGLEITNER waterSOFT  
– najlepšia voda na umývanie riadu
Výhody:
• Dokonalý výsledok: lesklý a žiarivý riad pre splnenie vysokých nárokov
• Ľahká a jednoduchá výmena náplní
• Náplne pre efektívnu demineralizáciu sú priestorovo úsporné
• waterSOFT Flow Meter: Vďaka nemu budete mať vždy prehľad o stave naplnenia náplne.
• Individuálna poloha náplní: vodorovná alebo zvislá
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