
Er wordt veel geschreven over het ontkalken van 
wasmachines. De adviezen zijn vaak te reinigen 
en ontkalken met azijn, soda, citroenzuur of zelfs 
een vaatwastablet. Echter de werking hiervan is 
zeer beperkt met de kans op vervolg problemen. 
Deze producten hebben meestal geen additieven 
(veilige hulpstoffen) en lossen om die reden 
dus ook vetten op. Silconen-naden, rubbers en 
pakkingen bestaan uit vetten! Het is dus geen 
goede ‘oplossing’ om deze deze vetten op te 
lossen. Het apparaat gaat o.a. lekken met alle 
gevolgen van dien. 

       Geen goede oplossing        De juiste oplossing
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Om uw wasmachine op een veilige manier te ontkalken 
adviseren wij geen citroenzuur of schoonmaakazijn 
producten te gebruiken. Dit soort producten lossen 
namelijk ook vetten op (zie etiketten) Rubbers, 
pakkingen en silconen-naden bestaan uit vetten, als we 
deze vetten dus oplossen ontstaan er lekkages in uw 
machine. Producten op citroenzuur basis veroorzaken 
onoplosbare bezinksels wat vroeg of laat gaat leiden tot 
verstoppingen. Zowel citroenzuur als schoonmaakazijn 
laten een onaangename penetrante geur achter. Deze 
geur is niet wenselijk in een wasmachine. Alle producten 
van durgol hebben hun specifieke toepassing en 
bevatten producteigenschappen en speciale additieven 
(veilige stoffen) die uw apparaat of machine beschermt.

Argumenten tegen het gebruik 
van azijn of citroenzuur

Door de ophoping van kalk en bacteriën krijgt uw was 
en wasmachine een onaangename geur. Bacteriën en 
kalk ontstaan o.a. doordat het water wordt verwarmd 
en vuil is. Bacteriën en kalk kleven zich aan de 
wastrommel, rubberen afdichtingen en leidingen van 
de wasmachine. Door gebruik van durgol wasmachine 
reiniger & ontkalker voorkomt u de bovenstaande 
problemen. U krijgt weer een frisse wasmachine.

Hygiënische en frisse reiniging

Kalk wordt gevormd wanneer water wordt verwarmd. Eerst bezinkt de kalk onderin de wasmachine 
waarna het vervolgens aan het verwarmingselement hecht. De kalk verzegeld het verwarmingselement 
waardoor uw machine minder presteert en uiteraard meer energie verbruikt. De durgol wasmachine 
reiniger & ontkalker reinigt, onderhoudt en beschermt uw machine. Aanhoudende kalkaanslag, vuil 
en wasmiddelresten worden grondig verwijderd en zelfs op ontoegankelijke plaatsen. Met durgol 
wasmachine reiniger voorkomt u de opeenhoping van kalk en bacteriën. En niet onbelangrijk, de nare 
geuren worden efficiënt bestreden.

Veilige & beschermende hulpstoffen

durgol wasmachine is biologisch afbreekbaar.  Kalk 
en vuilresten beïnvloeden de functionaliteit van de 
wasmachine en het energieverbruik negatief. Een 
langere levensduur van uw wasmachine is ook een 
duurzame keuze, daarom is het belangrijk om uw 
wasmachine regelmatig en goed te ontkalken. Wij 
adviseren u om iedere 2 tot 4 maanden te doen. Dit 
zorgt voor betere prestaties van uw wasmachine en 
optimaliseert het energieverbruik en de levensduur. 
Één fles is afgestemd op één volledige ontkalking 
en reiniging. Er is geen reinigingsprogramma nodig. 
Geschikt voor alle merken wasmachines. 

De duurzame keuze
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