
zestaw do konserwacji zmiękczaczy domowych

BWT AQA Clean
w trosce o zdrowie najbliższych

Kompleksowa ochrona zmiękczacza poprzez:
•	 Usunięcie	zanieczyszczeń	(piasek,	muł)	i	związków	

żelaza	 powodujących	 obniżenie	 żywotności	
żywicy.

•	 Utrzymanie	 bezpieczeństwa,	 dobrego	 smaku		
i	 zapachu	 wody	 dzięki	 dezynfekcji	 (usunięcie	
szkodliwych	mikroorganizmów,	bakterii)

•	 Sprawdzenie	poprawności	działania	zmiękczacza	
poprzez	tester	twardości	znajdujący	się	w	zestawie	
(kontrola	twardości	wody).

Zapytaj o zestaw BWT AQA Clean swojego 
instalatora lub wejdź na www.bwt.pl  
i odszukaj najbliższy serwis autoryzowany.  
Zapytaj o przegląd zmiękczacza  
z zastosowaniem BWT AQA Clean. 
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Dlaczego ważne jest czyszczenie żywicy  
onowymiennej? 
Żywica	stosowana	w	zmiękczaczach	do	wody	jest	wrażliwa	
na	zanieczyszczenia,	które	mogą	znajdować	się	w	instalacji	
wody	 pitnej.	 Dzięki	 corocznemu	 czyszczeniu	 żywicy	
jonowymiennej	możliwe	 jest	 utrzymanie	 jej	wydajności	oraz	
wydłużenie	żywotności	zmiękczacza.

Dlaczego powinno się dezynfekować żywicę 
jonowymienną?
Woda	 jest	 niezbędnym	 warunkiem	 funkcjonowania	
człowieka,	 dlatego	 jej	 jakość	 jest	 bardzo	 ważna.	 Nawet		
w	przypadku	ciągłego	przepływu	i	krótkiego	czasu	przestoju	
wody	 w	 zmiękczaczu,	 nie	 ma	 gwarancji	 maksymalnego	
bezpieczeństwa	 higienicznego.	 Dodatkowa	 dezynfekcja	

żywicy	 jonowymiennej	 to	 ochrona	 antybakteryjna		
zmiękczacza	i	całej	instalacji	wody	pitnej.

Dlaczego istotne jest regularne kontrolowanie twardości 
wody po jej uzdatnieniu?
Twardość	 wody	 określa	 stopień	 wytrącania	 się	 kamienia	
i	 osadów	 w	 instalacji	 wodnej	 i	 urządzeniach	 do	 niej	
podłączonych.	 Odpowiednio	 zmiękczona	 woda	 utrzymuje	
sprawność	 i	 zwiększa	 żywotność	 urządzeń	 domowych	
mających	kontakt	z	wodą	(np.:	kotłów,	pralek	itp.),	zapewnia	
miękką	 i	 gładką	 skórę	 oraz	 zmniejsza	 zużycie	 środków	
piorących	i	detergentów.	Regularne	monitorowanie	twardości	
wody	 po	 zmiękczaniu	 to	 najprostszy	 i	 najszybszy	 sposób	
sprawdzenia	prawidłowego	funkcjonowania	zmiękczacza.

BWT AQA Clean - Twój czysty zmiękczacz - Twoja czysta woda
Regularny serwis i czyszczenie urządzenia zapewniają bezpieczeństwo i czystość wody w domu. 
Czy wiesz, że istnieje bardzo łatwy sposób na zwiększenie wydajności zmiękczacza i wydłużenie jego żywotności? 

w zestawie AQA Clean znajdują się: objętość zastosowanie częstotliwość stosowania

Preparat do dezynfekcji żywicy 
zmiękczacza 1 x 250 ml usuwanie mikroorganizmów (bakterie, wirusy) raz w roku lub po dłuższej przerwie w eksploatacji

(od 14 dni)

Preparat do czyszczenia żywicy 
zmiękczacza 2 x 125 ml usuwanie zanieczyszczeń mineralnych  

i organicznych (piasek, muł, związki żelaza)
raz w roku lub po dłuższej przerwie w eksploatacji
(od 14 dni)

Kropelkowy tester twardości ogólnej 1 x 15 ml kontrola prawidłowego działania zmiękczacza wg uznania - zalecane min. raz na kwartał

BWT AQA Clean może być stosowany do każdego 
rodzaju zmiękczacza domowego i pozwala na 

zabezpieczenie żywicy jonowymiennej przez 1 rok.

BWT AQA Clean to rozwiązanie opracowane 
przez BWT w celu czyszczenia i dezynfekcji 
żywicy jonowymiennej, pozwalające na 
uzyskanie wysokiej jakość wody i długotrwałą 
ochronę zmiękczaczy do wody. 

BWT AQA Clean to kompleksowa i łatwa 
konserwacja zmiękczacza wydłużająca jego 
żywotność.

BWT AQA Clean - łatwość stosowania i efektywność
	  dawki	gotowe	do	stosowania
	  dozowanie	do	zbiornika	solanki
	  szybkie	działanie

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa
tel.: +48 22 533 57 00
e-mail: bwt@bwt.pl
www.bwt.pl

Wygląd produktów może odbiegać od zamieszczonych zdjęć. Zastrzegamy sobie możliwość błędów w opisie i drukarskich.


