Rengøring, afkalkning og vedligeholdelse
Hvor ofte skal AlkaPod alkalkes og rengøres?
Hvor ofte AlkaPod'en bør afkalkes og renses afhænger af flere faktorer så som hvor
længe vandet står i den, samt hvor mange gange den har været brugt og kalkindholdet i det anvendte
vand. Behovet for afkalkning kan derfor variere, men nedenstående intervaller er ud fra vores
erfaringe med den megen kalk vi kar i det danske vand. Hvis der går længere tid vil det være
sværere at fjerne kalken fra mineralernes overflade, samtidig med bliver funktionen væsentligt
nedsat og vil til sidt ophøre helt pga. kalken som indkapsler de små mineraler.

Anbefalet fremgangsmåde for afkalkning og rengøring
Det skal du bruge:
Du skal bruge levnedsmiddel-citronsyre eller almindelig hvid husholdningseddike som for
eksempel: ”Klar lagereddike 5%” brug aldrig andre eller kraftigere midler! Citronsyre har den
fordel, at det ikke giver smag til vandet efterfølgende. Citrosyren kan købes som pulver i fx. Matas
butikker.
1) Afkalkning af det øverste filter, mindst hver 3. uge ved daglig brug:
Det meste kalk samles i det øverste filter. For kun at rense dette filter kan du røre en theske-fuld
citronsyre-pulver op i en kop, halvt fuld af vand, og nedlægge det øverste filter heri. Løft og
sænk filteret lidt under processen, lad filteret blive i citronsyren til du ikke mere ser aktivitet fra
syren, eller mindst en times tid. Skyl derefter filteret godt under rindende vand.
Tip: Hvis du har mere end et filter kan du hermed altid have et renset filter klar til udskiftning.
2) Alkalkning af Alkapod flasken og det nederste filter, efter behov, men mindst hver 2.
måned for at undgå evt. opbygning af skadelige bakterier i nederste filter:
I en skål rører du 1 til 2 theske-fulde citronsyre op i ca. ½ liter vand. Blandingen hældes i
Alkapod flasken uden det øverste filter isat (dette renses som i punkt 1) og lad det stå minimum
en times tid, UDEN skruelåget påsat. Med mellemrum under processen påsætter du nu
skruelåget løst, vender og ryster beholderen flere gange for at opnå en mere effektiv afkalkning,
men åben hurtigt låget igen inden der opbygges for meget tryk!
Skyl godt efter med rigeligt vand.
Ovenstående to fremgangsmåder vil fjerne kalkbelægningen på mineralerne i AlkaPod'en på en
skånsom måde. Du kan med fordel, under processen, udskiftet eddiken eller citronsyren efter lidt
tid, hvilket vil gøre afkalkningen endnu mere effektiv.
Sollys: Efter skylning anbefales det, hvis muligt, at placere filtrene i sollys i op til 8 timer. Nogle af
mineralerne i filtrene bliver mere effektive efter påvirkning af solens energi. Kan dette ikke lade sig
gøre vil filtrene stadig virke, men med lidt lavere effektivitet.
Udskiftning af det øverste filter:
Det øverste udtagelige filter skal udskiftes senest hver 12. måned da nogle af mineralerne heri blive
opbrugt. Dog anbefales udskiftning hver 3. måned hvis du anvender AlkaPod dagligt og flere gange
om dagen, samt ønsker en konstant optimal virkning. Nyt filter kan købes hos din forhandler.
For spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte din forhandler eller importøren:
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