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Kalkkisakkaumien
poistoon löytyy apu
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Vesijohtoveden kalkkipitoisuus tuottaa
ongelmia monilla paikkakunnilla, erityisesti Siilinjärvellä. Kosteiden tilojen lasija kaakelipinnat ja hanat peittyvät harmaaseen tiukasti kiinni jämähtävään kalkkiin,
joka ei kotikonstein liukene.
– Vaimo kyllästyi kerta kaikkiaan jatkuvaan jynssäykseen, kertoo Pentti Mononen, neljän rivitalon sivutoiminen isännöitsijä Vuorelasta, joka hankki pari vuotta
sitten omakotitaloonsa Bauerin vedenkäsittelylaitteen. Aiemmin hankitusta kalkinhajottajasta ei hän ollut hyötyä huomannut.
Bauer alkoi välittömästi auttaa. Tiskikoneen pesutulos parani, sameat lasiastiat
kirkastuivat, eikä huuhtelukirkastetta tarvita enää.

Putkitukosten
riski vähenee
Hyvien kokemusten vuoksi Monosen oli
helppo yhtyä isännöimänsä rivitalon, Sandelsintie 8-10:n, hallituksen päätökseen
hankkia Bauer myös heille.
– Ja kun isännöitsijä Veijo Pirinen kertoi
muutamassa taloyhtiössään sen auttaneen,
uskalsimme mekin.
13 perheasunnon asukkaat olivat tympiytyneet kalkkiongelmaansa. Tukkeutuisivatko myös putket vähitellen ja rikkoontuisivatko pesukoneet.
Kun talossa on parhaillaan käynnissä
viemärisaneeraus pinnoitusmenetelmällä,
oli näppärää samalla asentaa laitehuoneeseen myös Bauerin vedenkäsittelylaite.
– Bauerin laite jatkanee käyttövesiputkiston ikää ja poistaa kalkkiongelman.
Meillä ei ole kiire kalliiseen ja hankalaan
täysremonttiin, jossa joutuisimme avaamaan asuntojen lattiatkin. Viemärien pin-

Pentti Monosen autotallissa on Bauerin vedenkäsittelylaite. Se on poistanut
veden kalkkiongelman

noittamisella toivomme putkistojen kestävän elinkaarensa loppuun, Pentti Mononen
valottaa.
– Ei kalkki vedestä häviä, mutta sen
koostumus muuttuu pehmeäksi, jolloin se
on helppo pyyhkiä rätillä pois, Mononen
kertoo ja lisää suihkuseinien ja saunan la-

siovien puhtaanapidon olevan nyt helppoa.
Eikä hanojen uurteisiin enää kalkki junttaannu.
Anna-Liisa Pekkarinen

Lämmityspatterit alkoivat toimia
Isännöitsijä Risto Lammentaustan isännöimässä kuopiolaisessa kerrostalossa on
yksiputkinen lämmitysjärjestelmä.
– Jos yhtä patteria sääti, linjan kaikki patterit reagoivat. Jos yksi tukkeutui, kaikki
kylmenivät. Talvella ongelmat olivat toistuvia, sivuvirtasuodatin ei auttanut.
Yhtiö päätti kokeilla Baueria, ja asensi
laitteen lämmitysjärjestelmään kaksi vuotta sitten.
– Sen jälkeen ei yhtään tukosta ole ollut.
Olemme säästäneet tuhansia euroja korjauskuluissa. Talosta ei tule enää ilmoituksia
kylmistä pattereista.
Alussa suodatinta vaihdettiin kahden
kuukauden välein, kun saostumat poistuivat
verkostosta; nyt riittää kerran vuodessa.
54 asunnon rivitalossa Lammentausta
kertoo rättipattereiden venttiilien ja vesi-
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– Laite on auttanut sekä käyttövesiettä lämmitysjärjestelmän
ongelmissa eräissä taloissani, kertoo
isännöitsijä Risto Lammentausta.

mittareiden lakanneen jumimasta ja kalkin
kertymisen hanoihin ja pintoihin loppuneen, kun yhtiö asensi käyttövesiverkostoon Bauerin.
– Nyt huoneistojen vesimittarit kestävät
toimintakuntoisina pitempään ja vesimittaukset ovat tarkkoja, kun mittarit toimivat
moitteettomasti. Toivon, että Bauer auttaa
myös verkoston syöpymien vähenemisessä,
jotta putkiremontti siirtyy myöhemmäksi.
Lammentaustan mielestä Bauer pitäisi asentaa jo uudisrakennukseen, kun sen
hyödyt näyttävät olevan niin selkeitä.
– Terveydenhoito on hauskempaa ja halvempaa kuin sairauden, niin taloissakin.
Anna-Liisa Pekkarinen

