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PRIEMYSELNÉ PRÁČOVNE

NOVÉ MOŽNOSTI
S NEW ARA IONICKÝM URÝCHĽOVAČOM

Je známe že :
•
•
•
•
•

kryštály uhličitanu a soli prítomné vo vode sa menia na zrazeniny a menia sa na vápenatý vodný
kameň, čo spôsobuje spomalenia prúdenia vody v potrubí;
následne sa zvyšuje tlak vody vo vnútri potrubia čo zvyšuje riziko jeho poškodenia;
filtre sa upchávajú;
pre riešenie problémov je nevyhnutné aplikovať chemické prostriedky pre obnovu funkčnosti
prístrojov a potrubia;
oblečenie sa znehodnocuje mydlom a derivátmi a spôsobuje to znečistenie životného prostredia.

Inštaláciou produktu NEW ARA získate:
✓

vylúčenie všetkých prostriedkov na zmäkčovanie vody;
odstránenie všetkých predošlých usadenín vodného kameňa v potrubí a vo vodovodnom
systéme a zabránenie jeho opätovnému usadzovaniu;

✓

príslušenstvá, armatúry a všetky zariadenia pracujú lepšie a predlžuje sa ich priemerná doba
životnosti;

✓

zníženie nákladov na údržbu a zníženie všeobecných nákladov;

✓

odstránenie agresívnych chemických antibakteriálnych prostriedkov a prostriedkov na
zmäkčenie vody;

✓

zníženie množstva používaných čistiacích prostriedkov a derivátov čo má pozitívny dopad aj
na životné prostredie.

Inštalácia
•

Výrobok New Ara je nevyhnutné nainštalovať za bežný vodomer a medzi 50 alebo 60
mikrónový filter a spätný ventil.

•

Po inštalácii výrobku sa musí okamžite znížiť množstvo používaných pracích prostriedkov, aby
sa zabránilo jeho nadmernému množstvu pri praní, navrhujeme použiť nasledujúci postup:
a.
znížiť pracie prostriedky a deriváty o 50 %;
b.
skontrolovať výsledok prania;
c.
ak ste s výsledkom spokojný, je rovnaký ako pred inštaláciou, ostante na danom množstve.
Ak nie, použijte o 40 alebo 45% menej pracích prostriedkov ako obvykle.
d.
skontrolujte prádlo rýchlym žehlením, kým je ešte stále “mokré”.

•

Po prvej vlne prania (asi o 10 dní) je nevyhnutné skontrolovať práčky a umývacie tunely, aby
sa odstránili usadeniny už existujúceho mydla a vápenca, ktoré sa oddelili magnetickým
pôsobením výrobku New Ara.

