
KALKNEUTRALISATIE

Bescherming 

ONTHARDING

Bescherming & comfort

Zacht water

Waterontharding verwijdert kalk uit het water, men spreekt dan van zacht 
water. Mensen met huidproblemen hebben baat bij waterbehandeling omdat 
zacht water beter is voor de huid. 

Door kalk drastisch te verminderen krijgt u geen zichtbare kalkafzetting meer. 
U kan dus besparen op onderhoud.

Minder zeep- en wasproducten verbruiken

Door waterontharding zal u minder zeep- en wasproducten gaan gebruiken. 
Uit een studie van Aqua Belgica blijkt dat een gemiddeld Belgisch gezin tot 
zo‘n 700€ per jaar kan besparen door een waterverzachter te plaatsen. 

Levensduur verlengen

Uw sanitaire installatie en huishoudtoestellen gaan langer mee als u  
water gaat ontharden. U zal ook minder onderhoud en herstellingen hebben 
aan kraanwerk, koffiemachines,...

REGENWATERRECUPERATIE

Water besparen 

Regenwater filteren

Als u regenwater filtert in drie stappen voorkomt u hinderlijke geuren en verkleurd 
water. Het eerste filterelement haalt de grootste vuildeeltjes uit het regenwater.  
Dit filterelement is uitwasbaar. Tijdens de tweede stap van de filtratie worden fijne 
vuildeeltjes opgenomen. U zal het filterelement geleidelijk zien verkleuren. Als dit 
volledig verkleurd is, is het aan vervanging toe. Het derde filterelement haalt geur en 
kleur uit het regenwater d.m.v. een actief koolfilter. Wij adviseren om dit filterelement 
2 keer per jaar te vervangen. Het vervangen van de filterelementen is afhankelijk 
van de regenwaterkwaliteit en verbruik. Dankzij deze regenwaterfilter kan u regen-
water gebruiken voor de wasmachine, de toiletten, de tuinirrigatie,...

UV-sterilisatie

Met UV-sterilisatie haalt u bacteriën uit regenwater. BWT heeft verschillende  
UV-lampen in zijn gamma, die uw water kunnen desinfecteren. De keuze van de  
UV-lamp wordt gemaakt op basis van het gewenste debiet. UV-sterilisatie zorgt voor 
een hygiënischer resultaat van het regenwater maar maakt het niet drinkbaar. 

U kan dit water echter wel gebruiken voor bad en douche, mits de nodige  
voorzieningen zijn getroffen. Regenwater en stadswater moeten altijd gescheiden 
blijven. Informeer u goed bij een BWT-installateur alvorens u de investering doet. 

Chloratie

Zoekt u een oplossing zonder elektriciteit die uw regen- of gestockeerd water kan 
desinfecteren? Plaats dan eerst een pluviofilter en daarna een AQA blue. Met de 
AQA blue worden bacterieën verwijderd uit het water. Dit maakt het regenwater niet 
drinkbaar, maar zorgt er wel voor dat regenwater ook in de douche gebruikt kan 
worden.

Wie verlost mij van mijn doffe huid en haar? Wie helpt mij regenwater te gebruiken? 
Uw leidingen beschermen tegen kalk 

Bij kalkneutralisatie wordt kalk zodanig vervormd dat er geen kalkaanslag kan 
ontstaan in uw leidingen. De kalkneuralisatoren van BWT werken met  
elektrische pulsen om calcium te stabiliseren en te neutraliseren.

De mineralen blijven bewaard in uw water 

Calcium en alle andere goede mineralen blijven in het water zitten, maar 
gaan zich niet afzetten in de leidingen. De technologie bestaat al tientallen 
jaren en voldoet aan de Duitse DVGW-normen.

Levensduur verlengen 

De AQA total is een ideale oplossing om kalkaanslag in leidingen, boilers en 
douchekoppen te vermijden. Als het kraantjeswater in contact komt met lucht, 
zal er toch een lichte kalkafzetting optreden op het sanitair. Maar u geniet wel 
van bescherming met beperkt onderhoud. De lichte kalkafzetting is dankzij de 
AQA total eenvoudig te verwijderen, zonder gebruik te maken van  
onderhoudsproducten.Deze kalkneutralisator verbruikt geen zout en u heeft 
geen afvoer voor spoelwater nodig. 

Wie beschermt mij tegen kalk zonder zoutverbruik?

Meer informatie op: www.bwt.be Meer informatie op: www.bwt.be



WATER IN DE KEUKEN

Betere drinkwaterkwaliteit 

Goede waterkwaliteit

Hecht u belang aan de goede kwaliteit van kraantjeswater? Wilt u chloor  
verwijderen uit het drinkwater? Kies dan uit de verschillende waterbehandelings-
opties voor de keuken. U kan kiezen voor een installatie onder het aanrecht, met 
een extra kraan, of kies om een product aan te sluiten op uw bestaande  
installatie. Deze keukenoplossingen zijn budgetvriendelijk en verbeteren  
aanzienlijk de smaak van uw kraantjeswater. 

Geen flessenwater meer

De Belg is één van de grootste verbruikers van flessenwater. Flessenwater is  
duur. Dus wilt u de economische en ecologische toer op? Overweeg dan  
zeker om kraantjeswater te gaan drinken. 

De meest eenvoudige manier om kraantjeswater te verbeteren? 

BWT verkoopt waterkannen online. De filterelementen kunnen er voor zorgen 
dat uw kraantjeswater verrijkt wordt met magnesium. Een goedkope en efficiënte 
oplossing! Ze zijn verkrijgbaar via www.bwtwater.be.

U zoekt een kwalitatieve waterbehandeling? 

Raadpleeg dan professioneel team van meer dan 60 mensen die u kunnen  
informeren over filtratie, ontharding, kalkneutralisatie, regenwaterrecuperatie, 
doseerpompen en CV-waterbehandeling. 

U heeft vertrouwen in een goed geïnformeerde vakman?

BWT werkt met een netwerk van ervaren installateurs die ruime kennis hebben 
over sanitair en centrale verwarming. BWT geeft theoretische en praktische 
opleidingen aan deze vakmannen. 

U hecht ook belang aan de diensten na uw aankoop?

BWT doet de gratis indienstname van uw waterontharder. Een jaarlijks  
onderhoud op een waterontharder is aanbevolen. U kan uw indienstname en 
onderhoud aanvragen via de BWT-website.

Helpt u graag verder betreffende al uw watervragen!

Wie zorgt voor zuiver drinkwater? Meer dan 50 jaar ervaring in waterbehandeling!

Bestel uw BWT waterkan met magnesiumtechnologie online

BWT Belgium NV
Leuvensesteenweg 633
1930 Zaventem
T.: 02 758 03 10
F.: 02 758 03 33
www.bwt.be
www.bwtwater.be

Volg ons op sociale media:

Wie laat u genieten van zijdezacht en zuiver water? 
BWT doet dat voor u!


