calmat
O seu sistema eletrônico
contra a água calcária

O calcário em excesso na
água causa inúmeros
problemas em sua casa,
mesmo que você não veja

VOCÊ CONHECE
A ÁGUA QUE
USA EM SUA CASA
SAIBA COMO
ELIMINAR OS
INCONVENIENTES
DA ÁGUA CALCÁRIA
NO SEU DIA-A-DIA

A solução ecologicamente
correta contra o calcário e
a ferrugem, para o seu
conforto e bem-estar
¾ perda de pressão nos tubos, torneiras e
chuveiros devido ao entupimento
¾ manchas e ausência de brilho em pias, louças
e aparelhos sanitários
¾ necessidade de uso de detergentes agressivos
para a limpeza
¾ perda de energia na produção de água
quente em aquecedores elétricos ou por
energia solar
¾ alto custo de manutenção de todo o sistema
hidráulico de sua casa

calmat
a solução ecológica

calmat
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calmat detém o processo de incrustação

calmat modifica a cristalização do cálcio eliminando sua
adesão à superfície interna dos tubos. Assim o cálcio é
carreado pela água na forma de pó fino.
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calmat reduz as incrustações

A utilização de calmat vai reduzindo de forma gradativa as
incrustações existentes no interior do tubo.
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calmat protege contra a corrosão

calmat gera um processo controlado de eletroforese que
produz uma camada protetora metal – carbonato e esta
camada protege contra corrosão e ferrugem.

calmat
Seus benefícios
¾ calmat protege contra o calcário e a
ferrugem e mantém as tubulações limpas
¾ calmat tem 3 anos de garantia
¾ calmat funciona sem adição de sais ou
produtos químicos e tem consumo desprezível
de energia (2 W)
¾ calmat não tem custos de manutenção
¾ calmat traz economia considerável em
produtos de limpeza
¾ calmat poupa tempo e trabalho na
manutenção do seu lar e aparelhos
eletrodomésticos
¾ calmat valoriza seu imóvel
¾ calmat já vem sendo utilizado em 35 países
¾ calmat é um produto da CWT – Christiani
Wassertechnik GmbH, uma empresa com 60
anos de experiência e tradição

DESDE 1948

DESENVOLVIDO E FABRICADO NA ALEMANHA
COM CERTIFICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE

este é calmat
instalação fácil e rápida
¾ não requer corte do tubo de água ou ferramentas
para instalação.
¾ montagem no menor espaço disponível
¾ aplicável a qualquer tipo de tubo: PVC, aço ou cobre
com até 1 ½” ou 40 mm de diâmetro

calmat não utiliza eletromagnetismo
Os aparelhos eletromagnéticos criam no interior dos tubos
um biofilme, perfeito à proliferação de bactérias e outras
substâncias indesejáveis.
calmat funciona exclusivamente através de impulsos
elétricos, contribuindo assim para a sua saúde.
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