
Het Zwitserse origineel tegen kalk

Azijn of citroenzuur is toch net zo goed? 
Helaas, azijn en citroenzuur producten hebben 
veel tijd nodig om kalk te verwijderen. En dan nog 
is niet alle kalk opgelost. Om een kalkhoeveelheid 
van 30 gram weg te krijgen heeft u 8 liter azijn 
nodig en het duurt dan > 48 uur. Azijn tast ook de 
rubbers- en siliconen-dichtingen aan omdat het 
ook vetten oplost. Daarnaast drogen dichtingen 
ook uit en worden ze poreus. Citroenzuur verzegelt 
de kalk en tast ook de rubbers- en siliconen-
dichtingen aan. Beide hebben ze ook een 
vervelende geur!  

       Geen goede oplossing        De juiste oplossing

Bespaart stroom en zorgt weer 
voor sneller kokend water

99,5 % wordt binnen 18 dagen  
afgebouwd in het eco-systeem

Zonder geur- kleur- of 
conserveringsmiddelen

Gebruik geen azijn of citroenzuur

durgol  
universal Bio 
bespaart stroomkosten 

en is snel biologisch 

afbreekbaar.

Een langere levensduur voor uw waterkoker? 
Gebruik durgol universal bio! Veel veiliger en 5 x sneller dan citroenzuur en azijn.



Meer info: www.durgol.nl

Azijn en citroenzuur laten een onaangename en 
penetrante geur en smaak achter. Dat wil je niet in je 
thee proeven. Na het ontkalken met durgol universal Bio 
is uw waterkoker weer als nieuw en zal de thee 
weer smaken zoals het hoort.

Lekkere thee met een schone 
kalkvrije waterkoker

Durgol universal Bio verwijdert kalk uit uw waterkoker 
zonder het materiaal aan te tasten. Durgol Universal 
Bio wordt binnen 18 dagen voor 99,5% in het  
eco-systeem afgebroken en voldoet daarmee aan 
alle criteria van “ready biodegradability” volgens 
de OECD 301E richtlijnen (bevestigt door het SGS 
instituut Fresenius in Zwitserland). Bovendien bevat 
Durgol universal Bio geen onnodige geur-, kleur- en 
conserveringsmiddelen. Durgol universal Bio werkt 
weliswaar iets langzamer als Durgol universal, maar 
nog altijd 5 keer sneller als azijn en citroenzuur.

U wilt een veilige en goede oplossing

Door het verhitten van water komt kalk vrij en zet 
zich vast op de bodem van de waterkoker. Daardoor 
duurt het langer voordat het water kookt en daardoor 
verbruik u meer stroom. 1 mm kalkaanslag betekent al 
8% meer stroomverbruik. Bovendien hechten zich aan 
kalkaanslag makkelijk bacteriën. 

Kalkvrij

Om uw waterkoker of filtermachine op een veilige 
manier te ontkalken adviseren wij geen citroenzuur 
of azijn te gebruiken. Schoonmaakazijn lost namelijk 
ook vetten op!  Rubbers, pakkingen en silconennaden 
bestaan uit vetten. Als we deze vetten dus oplossen 
onstaan er lekkages in uw waterkoker of machine. 
Producten die citroenzuur bevatten kunnen onoplosbare 
bezinksel veroorzaken wat vroeg of laat leiden tot 
problemen. Zowel citroenzuur als schoonmaakazijn laten 
een onaangename geur achter. 

Argumenten tegen het gebruik  
van azijn of citroenzuur

500ml durgol universal bio lost ca. 30g kalkaanslag op!


