
Kijk en vergelijk 
 

Eigenschappen Alpine Waterontharder Zoutontharder 

Voorkomt dit systeem kalkafzetting in leidingwerk en warmwatertoestellen?      Ja      Ja 

Wordt het systeem IN de waterleiding(stroom) geplaatst ?  Nee      Ja 

Heeft het systeem – na behandeling – rest- of afvalstoffen ?  Nee     Ja 

Is het systeem 100% onderhoudsvrij?     Ja  Nee 

Geeft het systeem toevoegingen die de waterleidingmij. er niet in stopt?  Nee     Ja 

Geeft het systeem verlaging van de waterdruk  Nee     Ja 

Blijven gezonde calcium en magnesium mineralen in het water aanwezig?     Ja  Nee 

Kan het systeem altijd 100% storingsvrij werken?     Ja  Nee 

Heeft het systeem een aantrekkelijke lage prijs?     Ja  Nee 

Kent het systeem een levenslange garantie?     Ja  Nee 

Is het systeem eenvoudig en binnen 5 minuten zelf te monteren?     Ja  Nee 

Zijn aanpassingen aan het leidingstelsel noodzakelijk  Nee     Ja 

Wordt de behandelingsmethode door wetenschappers aangeraden?*   n.v.t.  Nee 

Worden er extra stoffen (natrium / zout) aan het drinkwater toegevoegd ?  Nee     Ja 

Kent het systeem een onderhoudscontract en is dat nodig?  Nee     Ja 

Is het systeem makkelijk te verplaatsen bij een verbouwing of verhuizing?     Ja  Nee 

Wist u dat kalk zo’n 300 keer slechter warmte kan geleiden dan koper, 180 keer slechter dan aluminium en 60 keer slechter dan ijzer?  
Dit betekent dat als er een kalklaag van 1 mm op de boiler zit, dit overeenkomt met een koperwand van 30 cm of een wanddikte van  
6 cm ijzer. Met andere woorden: om het water in een boiler of ketel te verwarmen waarin een kalklaag zit moet veel meer gas gebruikt  
worden om tot dezelfde watertemperatuur te komen.  
 
*Hoogleraar Jan Peter van der Hoek (TU Delft) raadt ontharders die calcium en magnesium onttrekken niet aan. Bron: Consumentengids Oktober 2017). 
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