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Het water zakt de grond in.

Het water zakt door de grond wat bestaat uit
verschillende lagen, waaronder een kalklaag
(hierbij kunt u denken aan schelpen en botten
van duizenden jaren geleden).

Vervolgens komt het kalk in het water terecht.

Het kalk wordt opgepompt door
waterzuiveringsbedrijven.

Vervolgens wordt het naar uw huis toegevoerd.
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Waarom zit er kalk in mijn water?

We beginnen met de vraag: waarom zit er kalk in het water? Dit proces lopen we
door tot we vervolgens de ‘5 Schokkende Redenen waarom Jij Tot wel €500
Verliest Per Jaar door Kalk’ bespreken. Tot slot hebben we het over eventuele
oplossingen….

Voordat het water je huis bereikt, heeft het een
hele weg afgelegd. Het water is namelijk eerst als
regen of sneeuw gevallen op het land of in de
bergen. Vervolgens heeft het een lange weg
afgelegd als grond- of rivierwater. Tijdens deze reis
van het water wordt het kalk opgenomen in het
water. Het ziet er als volgt uit:



Kalkaanslag op je glazen douchewand.
Kalkaanslag op glazen.
Kalkaanslag in je waterkoker.
Kalkaanslag in je wasmachine.
Apparaten die kapot gaan door te veel
kalkaanslag (wasmachine,
koffiezetapparaat, etc.)
Lage waterdruk door kalkaanslag.
Etc.
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Wat is hard water eigenlijk?

Wat merk ik van kalk in mijn water?

Hard water is water waar veel kalk in opgenomen is.
Kalk bestaat uit de losse mineralen calcium en
magnesium. In Nederland wordt verreweg het meest
water uit de grond gewonnen, waardoor het water
door de kalklagen heen is gekomen en het water dus
meer kalk bevat, oftewel ‘hard’ water.

Hard Water, oftewel water waar veel kalk in zit, zorgt voor meer kalkaanslag.
Voorbeelden hiervan zijn:



Je ziet dat de glans van je kranen, glazen,
douchewanden etc. hun glans verliezen. Hierdoor
ziet het er dof uit en dit wordt steeds erger als je er
niks aan doet. Na een wat langer tijd kan je mogelijk
niet eens meer goed door je glazen douchewand
heen kijken. Als we het bijvoorbeeld hebben over de
douchekop, op langere termijn zal het water steeds
moeilijker uit de douchekop komen omdat er
ophoping van kalk ontstaat. Vervolgens raakt dit
verstopt en moet je mogelijk een nieuwe douchekop
aanschaffen. Dit komt allemaal door kalkaanslag.
Kalk kan zolang je er niets aan doe zo hard worden
als steen, hoe meer tijd het krijgt, hoe moeilijker het
is om het te schoon te maken.
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Wat doet kalkaanslag precies?
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Kost kalkaanslag mij veel geld?

Kalk zorgt voor een hoger energiegebruik
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De korte antwoord op deze vraag is: Ja, het kan je wel tot €500 per jaar kosten. Nu
is het natuurlijk interessant om te weten hoe dit dan tot stand komt. Hieronder
volgen de 5 redenen waarom jij elk jaar tot wel €500 verliest:

Kalkaanslag zorgt voor een hoger energiegebruik waardoor jij meer geld kwijt
bent aan energie. We gaan je hieronder uitleggen hoe dit werkt:

Kalk bindt zich aan warmte elementen (Denk hierbij het aan het
verwarmingselement van de wasmachine of de waterkoker).
De kalk gaat zich steeds verder ophopen.
Zo ontstaat er een laag kalk wat isolerend werkt.
Dit betekent dat het langer duurt voordat de warmte door de kalklaag
heen is om het water te bereiken dat verhit moet worden.
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In de grafiek hieronder is te zien, wat het resultaat is van kalkaanslag op je
energieverbruik. Als je kijkt naar de lijn zie je dat je bij kalkaanslag van 10mm op
50% extra energie gebruikt. Hoe meer kalkaanslag je hebt, hoe meer energie je moet
gebruiken en de stijging in kosten van ditenergiegebruik.

Hogere energierekening door kalk

Zoals terug te zien in de grafiek verbruik je meer energie. Hier betaal je dus ook
voor. Een gemiddeld huishouden spendeert per jaar €419 aan warm water volgens
de cijfers van NIS (Nationaal Instituut Statistiek). In geval van van kalkafzetting in
je apparaten betaal je 15% meer dan nodig is. En met een simpele oplossing
bespaar je dan ook makkelijk tot €63 euro per jaar, bijvoorbeeld door het gebruik
van de magnetische waterontharder Aquamag 7000.



Door hard water betaal jij nu €173,57 TE VEEL
op schoonmaakproducten
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Schoonmaakproducten zijn een grote kostenpost binnen een huishouden;
jaarlijks geeft een gemiddeld huishouden van 4 personen €357,09 uit aan
schoonmaakmiddelen. In een rapport hieronder weergegeven zie je wat het
effect is van zachter water met het gebruik van de magnetische
waterontharder Aquamag 7000 die een kalk vermindering garantie geeft tot
85%.
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Voorbeeld

Kalk laat jou €148,69 meer betalen aan
shampoo en zeepmiddelen.
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Kalk zorgt ervoor dat shampoo en zeepmiddelen veel minder effect hebben.
Kalk is namelijk de tegenpool van zeep. Shampoo of zeepmiddelen
neutraliseren de kalk, hier is veel zeep voor nodig, de zeep dat overblijft, daar
was jij je mee. De combinatie van kalk en zeep zorgen daarnaast voor vieze
kalkzeep resten, die lastig schoon te maken zijn. Het bedrag wat hierboven
staat hebben we natuurlijk niet uit de lucht gegrepen, hieronder vind je het
overzicht van de verschillende shampoo en zeepmiddelen die een gemiddeld
huishouden gebruik per jaar.
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Bij het douchen gebruik je shampoo, doordat de het zeep eerst de kalk
neutraliseert heb jij minder zeepsop, hierdoor heb je dus veel shampoo nodig. Als
je onthard water hebt, hoef je maar enkele druppels zeep op je hand te doen met
als resultaat: meer zeepsop/schuim dan dat je voorheen had. Oftewel minder
gebruik (wat goed is voor zowel het milieu als de portemonnee) en meer resultaat.



Bespaar tot wel 40% op je wasmiddelen
04

Net als shampoo bevatten wasmiddelen ook veel zeep, hier gebeurt dus
hetzelfde. De zeep neutraliseert de kalk, waardoor je veel meer wasmiddel
nodig hebt. Tevens is het slecht voor het milieu en kost het je extra geld.
Onderstaand zie je de totale kosten van wat gemiddeld per jaar uitgegeven
wordt aan wasmiddelen. €268,47, met hard water betekent dit dat je €107,39
weggooit. Door het gebruik van een magnetische waterontharder zoals de
Aquamag 7000 bespaar je dit bedrag.
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Het is natuurlijk zonde als je dure apparaten
kapot gaan, denk hierbij aan je wasmachine,
koffiezetapparaat, heetwaterkraan etc. Dit zijn
producten die als snel tussen de €500 en
€1.000 kosten. Deze apparaten kunnen niet
goed tegen hard water, door ophoping van
kalk ontstaan er verstoppingen waardoor op
langere termijn producten kapot kunnen gaan.
Vaak begint het bij wat haperingen waarna het
apparaat kapot kan gaan als je het niet snel
ontkalkt.

Kapotte apparaten, dat is in potentie de
grootste kostenpost
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Hoeveel geeft ik te veel uit?

Als we deze bedragen bij elkaar optellen:

Als we dit bij elkaar optellen komen we uit op een bedrag van: €492,65. Hierbij hebben we
het nog niet eens gehad over de grootste kostenpost, namelijk de kapotte apparaten. 

Wil jij meer informatie over hoe jij het probleem ‘kalk’ terug kan dringen met het gebruik van
de magnetische waterontharder aquamag 7000? Klik dan op de onderstaande button.

MEER INFORMATIE

€63,- op energiegebruik
€173,57,- op schoonmaak producten
€148,69,- op shampoo en zeepmiddelen
€107,39,- op wasmiddelen

https://www.aquamag7000.nl/aquamag-7000-waterontharder/

