UŽ ŽÁDNÝ VODNÍ KÁMEN A TVRDÁ VODA

IONIMAX

– ionizace a polarizace vody

12 990 Kč

7 990 Kč

-38 %

Ionizační polarizační produkt – IONIMAX – disponuje patentovanou inovativní technologií úpravy
vody, která zabraňuje tvorbě vodního kamene, pomáhá při jeho odstraňování a výrazně navyšuje energii vody.
Uvnitř IONIMAX jsou umístěné speciální sestavy elektrod. Tyto elektrody jsou z různého elektricky vodivého materiálu. Protékající voda vytváří průtokem (třením) vody s těmito elektrodami elektrický náboj – galvanický mokrý článek. Elektrické napětí
tohoto článku o hodnotě 0,6 – 0,8 V stačí na to, aby se molekuly protékající vody zpolarizovaly.
Prouděním vody mezi těmito elektrodami dochází k jevu, kdy soli vápníku (Ca2*), hořčíku (Mg*), železa (Fe2*, 3*), které se ve
vodě nacházejí jako uhličitany, sírany a chloridy, se rozkládají na hydroxidy. Důsledkem je, že takovéto částice ztrácejí svojí
schopnost vytvářet krystalické nánosy v potrubí, boilerech, výměnících tepla atd.
Usazování se zastaví, vodní kámen postupně mizí a nový se už nevytváří.
Hlavní výhody produktu jsou:
1. Voda se chová jako měkká bez tvorby vodního kamene
a stávající vodní kámen se postupně rozpouští.
2. Eliminuje usazování železa a manganu.
3. Voda má o 0,3 vyšší pH a tím je méně agresivní.
4. Voda má vysoké čistící a rozpouštěcí vlastnosti.
5. Eliminuje teplomilné bakterie a kvasinky ve vodě
(ideální u pitné i užitkové vody, také i pro bazény,
kde se snižuje o 30 % potřeba desinfekce vody).
6. Voda má vysokou energii s pozitivním vlivem na lidský
organismus (zvyšuje vitalitu, snižuje nemocnost,
eliminuje ekzémy, ideální na mytí a sprchování).
7. Má pozitivní vliv na rostliny, jejich zdraví a růst.
8. Bez použití elektrického proudu.
9. Záruka 5 let, životnost 10–15 let.
10. 60 dní garance vracení peněz v případě nespokojenosti.

Technické údaje:
• délka 305 mm, průměr 55 mm
• hmotnost 800 g
• připojení 1" (max. průtok do 4 m3/h)
• tlak do 8 bar

Zavolejte nám na telefon 483 704 743 nebo napište na mail obchod@agroaquapro.cz pro využití akční ceny, akce
platí pouze do konce roku 2017.
AGRO AQUA PRO s.r.o.
Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel.: 483 704 743
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