ALGEMENE INFORMATIE NA PLAATSING
Om u ervan te vergewissen dat u de juiste D-CALC heeft gekozen, bevelen wij u aan contact op te
nemen met de technische dienst via de website www.d-calc.be .
Eens de D-CALC in werking is, is het uiteraard raadzaam de filters, de schuimers van de kranen, de
douchekoppen enz. regelmatig te controleren. Vergeet niet dat de kalk die van de wanden loskomt,
ergens naartoe moet! U moet dus vermijden dat de normale doorgang van het water verhinderd wordt.
Aangezien er zich na behandeling steeds kalk in het water bevindt, blijft deze als residu achter
wanneer het water bij het buitenkomen van de sanitaire installatie verdampt. Dit residu wordt
verwijderd tijdens een normaal onderhoud.
Opmerkingen: het is aangewezen de onderhoudsinstructies van de fabrikant(en) voor de onderdelen
van de installatie na te leven. Het gebruik van D-CALC annuleert en/of vervangt de voorschriften van
de fabrikanten voor het onderhoud en gebruik van de onderdelen en toestellen van de installatie
geenszins.
De bestaande kalksteenaanzettingen op de verwarmingselementen bij was- en vaatwasmachines,
elektrische boilers, enz. verdwijnen geleidelijk. De warmtegeleiding wordt niet meer belemmerd door
de isolerende lagen kalksteen en het energieverbruik vermindert.
Automatische wasmachines: soepeler en witter wasresultaat, geen kalkzeep meer die de stofvezels
verhardt. U vindt in de filter stukjes kalksteen en kalkzeep. Deze kwamen los van het
verwarmingselement door de gezamenlijke werking van de D-CALC en van de waterturbulentie,
veroorzaakt door het draaien van de trommel.
Vaatwasmachines: volg de instructies van de fabrikant (zout bijvullen voor regeneratie). Doet men dit
niet, dan zullen het bestek, het glaswerk en de borden bedekt zijn met fijn wit stof (calcium wordt met
het water in poedervorm afgevoerd: bij het drogen verdampt het water, het poeder blijft).
Koffiezetapparaten: de ontkalking is minder frequent nodig en verloopt gemakkelijker. Nochtans is het
raadzaam dit regelmatig te doen want bij het leeglopen van het reservoir verdampt het laatste water en
blijft de poedervormige kalksubstantie op de hete verwarmingsplaat liggen.
Matte kalksteenvlekken verdwijnen geleidelijk bij gewoon onderhoud (zonder gebruik van bijtende
producten). Ook de binnenzijde van bruisers en sproeiers wordt na enige tijd zuiver.
Vergaarbakken voor W.C. die nochtans slechts koud water bevatten zijn dikwijls aangekalkt. Een
nazicht op het ogenblik van de plaatsing van het apparaat en een ander drie maanden later, zal u
toelaten het effect van uw
D-CALC vast te stellen.
Potten en pannen worden gemakkelijker zuiver gehouden. De gebeurlijk aanwezige kalkstoflaag
(geen ketelsteen) wordt bij normaal onderhoud zonder schuren weggewerkt.
Platenwisselaar:
Het onderhoud van de platenwisselaar volgens de voorschriften van de fabrikant blijft onontbeerlijk met
een minimum van tweemaal per jaar. Kalkresten en -slib dreigen zich namelijk op te stapelen in de
smalle doorgangen van de wisselaar en te verhitten. Hierdoor verminderen tot verstoppen ze de
normale doorgang van het water. Te hoge temperaturen versnellen dit proces. Een voortdurende
controle van de temperaturen is dus aangewezen. De circulatie tussen de platenwisselaar en de boiler
moet minstens 20 min. na het stopzetten van de wisselaar (stopzetten van de warmte-uitwisseling)
blijven werken.
De circulatoren met ondergedompelde motor zijn afgeraden in combinatie met fysische behandeling
tegen kalkaanslag. De sanitaire lussen moeten uitgerust zijn met circulatoren met nietondergedompelde motoren aangezien ondergedompelde motoren verstopt dreigen te geraken met
kalkslib.
Het is ten zeerste aanbevolen een filter te voorzien tussen de opslagboiler en de wisselaar om de
ophoping van kalkresten te beperken.

Het is aangewezen bovenstaande opmerkingen door te geven aan de beheerder(s) en/of
eindgebruikers van de installatie.
Bovenstaande adviezen vervangen in geen geval de gebruiksaanwijzing van elk sanitair toestel over
het algemeen. Het gebruik van een D-CALC ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om de
onderhoudsintervallen van zijn toestellen na te leven en stellen de nv GOTTSCHALK Industries onder
geen enkel beding verantwoordelijk.
De bestelling van het materiaal geldt als aanvaarding van de offerte, onze verkoopvoorwaarden,
opmerkingen en algemene informatie na plaatsing. In geval van weigering, heeft de klant de
mogelijkheid om, binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum, zijn ontevredenheid te melden per
aangetekend schrijven. Hierop wordt het D-CALC-materiaal gedemonteerd en terugbetaald met
uitzondering van de verplaatsings- of verzendingskosten die integraal ten laste van de klant blijven.
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