
Premium regenereringssalter  

för vattenavhärdning

Besök vår webbplats broxosalt.com

+  100% upplösbart salt

+  Högsta kvalitet med högtrycksteknologi

+  Den rätta produkten för varje installation

+  Bidrar till en hållbar miljö



Jonbytarmassan frigör 
sina natriumjoner och 
tar upp kalcium- och 
magnesiumjonerna.

Vi på AkzoNobel har producerat salt sedan 1918.  

Vi är stolta över att kunna erbjuda vårt unika BROXO® 

avhärdningssalt, rena saltprodukter som ger ett 

enastående resultat i alla typer av vattenavhärdnings- 

system, från storskaliga industriella och kommunala 

installationer till vattenavhärdning i hemmet. 

Vattenavhärdningsutrustning tar bort kalcium- och magnesiumjoner från vattnet 

genom en process som kallas jonbyte. Jonbytet innebär att en eller flera tankar fylls 

med miljoner små syntetiska jonbytarkorn, varje korn är mättat med natriumjoner. 

När det hårda vattnet passerar filtret attraheras kalcium- och magnesiumjonerna 

så starkt av jonbytarkornen att de absorberas av dessa. Samtidigt frigörs 

natriumjonerna från filtermassan och späds ut med vattnet som nu är mjukt. 

 Besök vår webbplats broxosalt.com

I storskalig industriell och kommersiell 
användning leder hårt vatten till: 

 Högre energikostnader 

 Högre kostnad för underhåll och reparation 

 Förlust av systemets effektivitet och prestanda

I hushåll leder hårt vatten till:

  Kalkbeläggningar och sämre prestanda i 

varmvattenberedare, diskmaskiner och vattenkokare. 

  Stopp i rör, kranar och duschar vilket kan 

leda till allvarliga problem i rörsystemet. 

  Fula kalkbeläggningar i badkar, duschkabiner, 

på köksutrustning och porslin, ofta behövs 

extra rengöring med specialprodukter. 

  Reducerad rengöringsförmåga för tvålar och 

tvättmedel inklusive diskmaskinsmedel. 

Vår lösning
Ett bra vattenavhärdningssystem kan förebygga alla 

dessa problem. För att ett sådant system ska arbeta på toppnivå 

behövs högkvalitativa avhärdningssalter. Vårt BROXO®-sortiment 

har den högsta kvalitet som finns tillgänglig och har utvecklats i nära 

samarbete med tillverkare och leverantörer av avhärdningsfilter för 

industrier och hushåll, detta för att få en optimal prestanda.

Mjukt vatten
sparar tid, pengar och utrustning
Vatten är mer än bara H2O. I sitt naturliga tillstånd 

innehåller det också varierande koncentrationer 

av kalcium- och magnesiumjoner. Ju högre 

koncentrationerna är, desto hårdare vatten och 

det är ett problem eftersom hårt vatten leder till 

kalkbeläggningar på insidan av maskiner, tankar 

och rör. 

Varför BROXO® är ditt bästa val

Hur blir vattnet mjukt?

Vad gör saltet?
Över tid mättas jonbytarmassan med kalcium- och 

magnesiumjoner och avhärdningsfiltret måste regenereras. 

För att göra detta tas saltlösning (vatten mättat med 

BROXO® regenereringssalt) från saltbehållaren in till 

filtertanken, förser nya natriumjoner till filtermassan samtidigt 

som kalcium- och magnesiumjonerna spolas bort.

Nyckeln till vattenavhärdningsfiltrets 
prestanda är beroende av saltets kvalitet
Inte alla salter är likadana: havssalt och stensalt till exempel, 

innehåller orenheter i sig själva som inte bara hämmar jonbytet 

utan också påverkar den generella renheten i det mjuka 

vattnet. Det är därför BROXO®-produkterna aldrig härrör från 

havs- eller stensalt utan från vakuumsalt, som har högsta renhet. 

Salt raffinerat till högsta renhetsgrad

Kompakterat under extremt högt tryck för högsta 
densitet och bästa möjliga produktprestanda

Långsam upplösningstid utan klumpbildning

Passar alla installationer för vattenbehandling 
oavsett om de är industriella eller i hemmiljö. 

1 2 3
I jonbytaren dras 
kalcium- och 
magnesiumjonerna 
till jonbytarmassan. 

Vattnet är nu mjukt 
och har inte längre 
några kalcium- eller 
magnesiumjoner.
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Du kan läsa mer om BROXO® 

på www.broxosalt.com

För mer information eller frågor, kontakta:

Nederländerna 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V., Customer Service

Velperweg 76, 6824 BM Arnhem

salt.hengelo@akzonobel.com

Danmark

Akzo Nobel Salt A/S

Hadsundvej 17, 9550 Mariager

+45 9668 7888, ordrekontor@akzonobel.com

Sverige

Akzo Nobel Salt 

Marieholmsgatan 70, 

Box 357, 401 25 Göteborg 

031-65 30 00,  salt.sweden@akzonobel.com

BROXO® 6-15 för industri- och hushåll

BROXO® Tablets för industri- och hushåll 

BROXO Blocks® för industri och kommun 

Produkterna fi nns i följande förpackningar:

PRODUKT TYP

BROXO® 6-15mm 10 kg Kompakterat salt

BROXO® 6-15mm 25 kg Kompakterat salt

BROXO® Tabletter 25 kg Tabletter

BROXO® 1-6 mm  1000 kg Kompakterat salt

Våra produktionsanläggningar 
och/eller – processer har:
• ISO 9001-certifi kat

• HACCP-compliant

• SMETA-certifi kat

• EN973 A

•  I enlighet med Art. 11 i Direktivet för biocider, (98/8/EC)

Alla våra BROXO®-produkter uppfyller EN 973 Typ A Industriell 

Standard för Regenereringssalt, vilket betyder att våra 

produktionsprocesser och våra förpackningar uppfyller alla 

nödvändiga hygienkrav. 

Tack vare detta, och med den enastående produktkvalitet 

som vi erbjuder, är det inte förvånande att ledande 

tillverkare av vattenavhärdningsfi lter rekommenderar 

BROXO® avhärdningssalter.

BROXO® passar din installation

www.akzonobel.com

AkzoNobel is a leading global paints and coatings 
company and a major producer of specialty 
chemicals. Calling on centuries of expertise, we 
supply industries and consumers worldwide with 
innovative products and sustainable technologies 
designed to meet the growing demands of 
our fast-changing planet. Headquartered 
in Amsterdam, the Netherlands, we have 
approximately 46,000 people in around 80 
countries, while our portfolio includes well-known 
brands such as Dulux, Sikkens, International, 
Interpon and Eka. Consistently ranked as one 
of the leaders in the area of sustainability, we are 
committed to making life more liveable and our 
cities more human.
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