
LAGUR

Stop Kalken
Spar Penge, Tid og Vedligehold

Garanteret Virkning
Godt for Miljø og Mennesker

LAGUR Stop kalken med et effektivt og kemikaliefrit vandbehandlingssystem

LAGUR Fjerner kalk, korrosion og beskytter din vandinstallation. Slut med aflejringer

LAGUR Sparer penge, tid og vedligehold



Sådan
Fungerer
LAGUR

Elektriske frekvenser omdanner kalken i dit
system fra calcit til aragonit. Det er en
kendt fysisk proces, som transformerer
kalken fra triagonale calciumkrystaller til

amorfe calciumkrystaller.

LAGUR gør kalk til granulat og nedbryder
kalkens evne til at aflejre sig.

 LAGUR 
 Reducerer dine
 omkostninger

LAGUR beskytter dine systemer, installationer
og maskiner og giver besparelser på dit
varmeforbrug. Kalk er en fremragende isolator,
og for eksempel skal en varmeveksler bruge
markant mere energi, til at lave varmt brugs-
vand, når der er kalkaflejringer i dit system. Det
stopper med LAGUR. Du vil opleve besparelser
på vedligehold og rengøring. Samtidig bliver
behovet for service væsentligt nedsat. LAGUR
reducerer dine omkostninger og dit forbrug af
rengøring, vaskemidler og blødgører.

  LAGUR 
  Du får garanteret
  virkning

Du får mange fordele med et vandbehandlings-
system fra LAGUR – og det garanterer vi. Vores 
system behøver ingen service og er helt
vedligeholdelsesfrit – og vi giver dig 10 års
produktgaranti.  Har du behov for dokumentere
LAGUR's effekt i det først år efter installation, er
vi gerne behjælpelige med forslag til og opsæt-
ning af tjekreferencer i din virksomhed. På den
måde får du overblik og kan følge afviklingen af
dit kalk-problem med LAGUR.
 
Vi garanterer, at LAGUR også virker hos dig
– no cure, no pay!

  LAGUR 
  Godt for vand,
  miljø og mennesker

LAGUR aflaster miljøet med et reduceret forbrug
af kemi og vaskemidler. Men systemet aflaster
også dine medarbejdere, giver dine kunder en
bedre oplevelse og yder komfort i dagligdagen.
Du vil opleve et mindre forbrug af rengørings-
midler, kalknedbrydere og andre kemikalier.
Bruger du blødgøringsanlæg, vil du reducere dit
forbrug markant – i mange tilfælde helt kunne
frakoble anlægget. LAGUR giver ligeledes for-
bedret vandkvalitet. LAGUR er certificeret under
Trafik- og Byggestyrelsens godkendelse af
byggevarer  under den officielle betegnelse:
”Godkendt til drikkevand".

LAGUR sætter et garanteret og
effektivt stop for aflejring af kalk

og korrosion i rørsystemer. 

Boligforeninger, andelsforeninger
og ejerforeninger og hoteller.  

Det er brancher der med garanti
vil opnå besparelser og opleve

effektiv afhjælpning af problemer
med kalk, ved installation af et
vandbehandlingssystem fra

LAGUR.
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Det Gør LAGUR
For Dig

> Forhindrer
kalkaflejring og kalkskorper

> Skåner
effektivt maskiner til vaskeri, køkken
eller produktion

> Afhjælper 
problemer med reduceret vandtryk 

> Omdanner 
kalk fra krystallisk form til pulverform

> Reducerer
antallet af servicetimer på dine anlæg

> Drop 
blødgøring til vaskemaskiner uden
merforbrug af vaskemiddel

> Aflaster 
miljø ved mindre energiforbrug samt lidt
eller ingen kemi

> Reducerer
udgifter til vedligehold

> Reducerer
fjernvarmeforbruget til vandopvarmning

> Længere levetid 
og bedre beskyttelse for pumper, ventiler,
armaturer, cisterner o.lign.

> Reducerer
forbruget af vaske- og rengøringsmidler
samt kemiske produkter

> Reducerer
forbrug af blødgøringsanlæg til
produktion af varmt vand - kan i mange
tilfælde frakobles helt

> Aflaster
jeres medarbejdere og giver bedre
komfort i dagligdagen

> Reducerer
kim-tal i cirkulerende vand

> Godkendt
til drikkevand

> Forbedrer
vandkvaliteten 

KALK UDEN
BRUG AF LAGUR

KALK VED
BRUG AF LAGUR

Tilbagebetaling
typisk 2-3 år

+

Massive besparelser på
udskudte renoveringer

+

Færre servicetimer

+

Mindre slid

+

Længere levetid af
installationer

+

Reduceret forbrug
af kemikalier

+

Varme udnyttes
bedre

+

Færre omkostninger
ved lejerskifte

+

Aflastning af de
tekniske

medarbejdere
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LAGUR

Lagur omdanner kalk til pulver,
som er lige til at tørre af med en
klud.

Slut med cisterner der skal renses
eller skiftes, armaturer der bliver
matte af kalk og varmvands-
beholdere der ikke kan levere nok
vand pga. kalkaflejringer.



Vi Garanterer Effekt
LAGUR Virker Altid

– også i Jeres Ejendomme
For at dokumentere at LAGUR har effekt,
kan LAGUR være behjælpelige med forslag
og opsætning af tjek-referencer, så du kan
måle effekten på dit vandsystem. Det er en
del servicen, når du vælger et LAGUR-system.

Vi vil typisk foreslå valg af referencepunkt,
som spiralerne i en varmtvandsbeholder.

Fotodokumentation over en periode, er
ofte den bedste fremgangsmåde.

Rent praktisk vil i også opleve færre
servicetimer på varmtvandsbeholdere,
varmevekslere og andre installationer.

Ejendomme der er har problemer med
vandtryk, vil typisk mærke væsentlige
forbedringer, få måneder efter installation
af LAGUR.

LAGUR
Enkelt, let og sikkert

Vi anbefaler at installation af dit LAGUR-system bliver
foretaget af din faste VVS-leverandør, som er fortrolig
med dine installationer.

LAGUR installeres efter hovedvandmåleren og er for-
bundet med en styreboks.

LAGUR behøver hverken service eller vedligehold – og
vi giver dig 10 års garanti. LAGUR gør det enkelt og vi
siger: No Cure – No pay!

CTS
kompatibel
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