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Wg GUS, w 2002 r. stan czystoœci
rzek utrzymywa³ siê na poziomie

niezadowalaj¹cym, szczególnie pod
wzglêdem sanitarnym (bakteriologicz-
nym). Wed³ug tego kryterium w 40,8%
badanych rzek wody by³y pozaklasowe.
Wód o I klasie czystoœci nie stwierdzono,
natomiast do klasy II zaliczono 6,3%, a do
III – 52,9% wód badanych rzek. Jakoœæ
rzek pogarszaj¹ wody zasolone, zawieraj¹-
ce jony chlorków i siarczanów, pochodz¹-
ce z kopalñ wêgla kamiennego. W osa-
dach rzecznych znajduj¹ siê metale ciê¿-
kie (prawie w po³owie badanych rzek).
Pogorszeniu uleg³a jakoœæ wód podziem-
nych. Sk¹d siê bior¹ te zanieczyszczenia?

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczal-
nikiem. Zawiera ogromn¹ liczbê zwi¹zków
pobranych ze œrodowiska. Czêœæ z nich tra-
fia do wód jako efekt naturalnych procesów
zachodz¹cych w przyrodzie (np. rozpusz-
czania ska³, wytr¹cania minera³ów z wód
podziemnych). Reszta jest wprowadzona do
wód na skutek dzia³alnoœci cz³owieka – s¹
to zanieczyszczenia. Czêsto s¹ to zwi¹zki
nie wystêpuj¹ce samoistnie w przyrodzie.
Wszystkie te substancje, zarówno domiesz-
ki, jak i zanieczyszczenia, przedostaj¹ siê do
wody pitnej w ró¿nym, czêsto œladowym
stê¿eniu. Mog¹ one powodowaæ ró¿norod-
ne reakcje alergiczne. Czêsto cierpimy na
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Zanieczyszczenie œrodowiska powoduje, ¿e jakoœæ
wód powierzchniowych i podziemnych, z których

pobieramy wodê do picia, jest nadal bardzo niska.
Wiêkszoœæ wód powierzchniowych jest silnie

zanieczyszczona, a wody gruntowe na terenach prze-
mys³owych i zurbanizowanych s¹ czêsto ska¿one
chemicznie i bakteriologicznie. To drugie stanowi

powa¿n¹ niedogodnoœæ zw³aszcza dla osób
uczulonych na zwi¹zki chemiczne, takie

jak pestycydy, azotany, zwi¹zki chloru. Najlepszym
rozwi¹zaniem jest dla nich zastosowanie urz¹dzeñ

do uzdatniania wody.
Iwona Ma³kowska

ZDROWA
woda
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alergiê, ale nie jesteœmy w stanie ustaliæ
alergenu, który j¹ powoduje. A odpowiedŸ
mo¿e byæ zawarta w wodzie, któr¹ pijemy.

G³ównymi Ÿród³ami zanieczyszczeñ
wód naturalnych s¹:
� surowe lub niewystarczaj¹co oczysz-
czone œcieki miejskie i przemys³owe – do-
starczaj¹ przede wszystkim ró¿nych za-
nieczyszczeñ chemicznych, ale tak¿e bak-
teryjnych i mechanicznych;
� œcieki pochodz¹ce z nieszczelnych szamb
z okolicznych gospodarstw domowych;
� sp³ywy powierzchniowe z terenów zur-
banizowanych;
� sp³ywy z pól nawo¿onych nawozami
naturalnymi i sztucznymi;
� ró¿norodne sk³adowiska odpadów (ko-
munalnych, przemys³owych) – s¹ Ÿró-
d³em wielu szkodliwych dla zdrowia za-
nieczyszczeñ;
� zanieczyszczenia przemys³owe.

Woda w instalacji domowej mo¿e po-
chodziæ z w³asnego ujêcia albo z wodoci¹gu.

Ta pierwsza zawiera zazwyczaj wiele za-
nieczyszczeñ. Ich sk³ad zale¿y od sk³adni-
ków gleby, przez które siê przes¹cza, okoli-
cy, w której mieszkamy (czy w pobli¿u s¹
zlokalizowane pola uprawne, zak³ady prze-
mys³owe itp.), od g³êbokoœci, z której po-
bieramy wodê, a tak¿e od pory roku – latem
woda bywa bardziej zanieczyszczona ni¿ zi-
m¹. Zanieczyszczenia mog¹ byæ organiczne
lub nieorganiczne. Woda mo¿e tak¿e zawie-
raæ bakterie. W wiêkszoœci wód z w³asnego
ujêcia wystêpuj¹: ¿elazo, mangan, jony
wapnia i magnezu (odpowiadaj¹ce za twar-
doœæ wody) i azotany. Te zanieczyszczenia
nale¿y usun¹æ w pierwszej kolejnoœci.
Zw³aszcza ¿e mog¹ byæ one przyczyn¹ aler-
gii zarówno pokarmowych, jak i skórnych.

Woda wodoci¹gowa pochodzi zazwy-
czaj z wód powierzchniowych, które s¹ bar-
dzo zanieczyszczone. Woda z ujêæ komu-
nalnych jest odpowiednio uzdatniana, a na-
stêpnie dezynfekowana chlorem lub jego
zwi¹zkami, co nadaje jej specyficzny za-
pach i smak, albo ozonem. Chlorowanie
jest niezbêdne, ¿eby uzyskaæ wodê czyst¹
bakteriologicznie. Czêsto jest ona jednak
wtórnie zanieczyszczana w instalacji wodo-
ci¹gowej. Do wody przechodz¹ drobne za-
wiesiny, pochodz¹ce z d³ugo eksploatowa-
nych sieci wodoci¹gowych, przestarza³ych

i przeci¹¿onych. Zanieczyszczenia dostaj¹
siê te¿ podczas remontu i modernizacji – s¹
to m.in. piasek, resztki materia³ów uszczel-
niaj¹cych. Czêste wahania ciœnienia odry-
waj¹ resztki rdzy (pochodz¹ce z koroduj¹-
cych przewodów) i inne zanieczyszczenia
gromadz¹ce siê w instalacji podczas u¿yt-
kowania. Woda wodoci¹gowa mo¿e zawie-
raæ ponadto, mimo uzdatniania, substancje
szkodliwe dla zdrowia, w tym równie¿ ra-
kotwórcze. S¹ to niektóre zwi¹zki chloro-
pochodne, powstaj¹ce w wyniku po³¹cze-
nia chloru ze zwi¹zkami zawartymi
w uzdatnianej wodzie. Powstaj¹ zwi¹zki
chemiczne niemo¿liwe do wykrycia po-
wszechnie dostêpnymi metodami. Mog¹
one zagra¿aæ zdrowiu, w tym tak¿e powo-
dowaæ odczyny alergiczne.

Dodatkow¹ przyczyn¹ zanieczyszczeñ
mo¿e byæ materia³ rur, z których wykona-
na jest instalacja zimnej i ciep³ej wody.
Do instalacji wodnych stosuje siê rury
ocynkowane, gdy¿ s¹ one bardziej odpor-

ne na korozjê ni¿ rury nieocynkowane.
Jednak i one po pewnym czasie ulegaj¹
uszkodzeniu, dlatego mog¹ tworzyæ siê
w nich najpierw osady zwi¹zków cynku,
a potem ¿elaza. W osadach tych mog¹
mno¿yæ siê bakterie. Rury miedziane nie
mog¹ byæ stosowane do przesy³ania wo-

dy miêkkiej, ani te¿ wody o pH<7. Po-
woduje to bowiem wyp³ukiwanie jonów
miedzi do wody oraz korodowanie rur.

Kiedy stosowaæ urz¹dzenia?
Chc¹c okreœliæ nieprawid³owe stê¿e-

nie zanieczyszczeñ powinniœmy wyko-
naæ badanie wody i odnieœæ siê do wy-
tycznych zawartych w Rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie warunków
organoleptycznych i fizykochemicz-
nych, jakie powinna spe³niaæ woda pit-
na. Badania mo¿na wykonaæ w Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej lub w pry-
watnych laboratoriach. W Sanepidzie ce-
na badania wody z w³asnego ujêcia wy-
nosi 250 z³. Koszt badania wody wodo-
ci¹gowej jest wy¿szy, gdy¿ dodatkowo
przeprowadza siê badanie na zawartoœæ
w wodzie chloru.

Je¿eli w badanej wodzie zanieczysz-
czenia wystêpuj¹ w iloœciach przekracza-
j¹cych dopuszczaln¹ wartoœæ, nale¿y za-
stosowaæ odpowiedni zestaw filtrów, któ-
ry usunie te zwi¹zki.

Dla najczêœciej wystêpuj¹cych zanie-
czyszczeñ wartoœci maksymalne podane
s¹ w tabeli 1.

Co mo¿e powodowaæ nieuzdatniona
woda?
Zbyt du¿e stê¿enie azotanów jest nie-

korzystne zw³aszcza dla ma³ych dzieci.
Mo¿e powodowaæ choroby niedokrwien-
ne i nowotworowe. Chlor nadaje wodzie

specyficzny zapach i smak. Jego zwi¹zki
mog¹ byæ rakotwórcze. Zbyt du¿o man-
ganu powoduje tworzenie siê brunat-
nych plam na przyborach sanitarnych
i praniu. Ponadto mangan odk³ada siê
w organizmie cz³owieka. W wiêkszych
dawkach mo¿e dzia³aæ dra¿ni¹co na spo-
jówki, górne drogi oddechowe i skórê.
Nadmiar ¿elaza jest bardzo k³opotliwy –
brudzi on bia³e pranie, pozostawia rdza-
wy osad przy gotowaniu wody. Siarczany
mog¹ powodowaæ choroby przewodu po-
karmowego.

Zarówno twardoœæ wody, jak i jej
miêkkoœæ maj¹ swoje wady oraz zalety.
Woda twarda jest dla cz³owieka zdrow-

Tabela 1 WskaŸnik lub rodzaj
zanieczyszczenia

WskaŸniki Dopuszczalna wartoœæ
zanieczyszczeñ

Barwa 15
Mêtnoœæ 1
Odczyn 6,5-9
Rodzaj 

[mg/l]zanieczyszczenia
Amoniak 0,5 lub 1,5*
Azotany 50
Chlorki 250
Chlor 0,3
Mangan 0,05
Twardoœæ ogólna 60-500
¯elazo ogólne 0,2

* dotyczy wód podziemnych niechlorowanych

Woda wodociągowa bywa często zanieczyszczana wtórnie
podczas transportowania od stacji uzdatniania wody do domów

Warto wykonać badanie wody, zarówno z własnego ujęcia,
jak i wodociągowej. Jest to szczególnie zalecane dla alergi−
ków, którzy mogą reagować uczuleniem na składniki zawarte
w wodzie
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sza ni¿ miêkka. Za to miêkka jest ko-
rzystniejsza dla urz¹dzeñ grzewczych,
mo¿na te¿ zmywaæ w niej t³uste naczy-
nia bez u¿ycia detergentów.

Jakie urz¹dzenia mog¹ pomóc
w pozbyciu siê niepo¿¹danych
zanieczyszczeñ? 
Oprócz wyboru odpowiedniego filtra

nale¿y tak¿e dobraæ potrzebn¹ nam wy-
dajnoœæ. S¹ filtry montowane na baterii
kuchennej, jak i du¿e kolumny filtracyjne
uzdatniaj¹ce wodê do celów bytowo-go-
spodarczych. Dla prawid³owej, a wiêc
skutecznej pracy filtra wa¿ne jest, ¿eby
odpowiednio czêsto go wymieniaæ albo
p³ukaæ (w zale¿noœci od rodzaju wk³adu).
W przeciwnym przypadku filtr nie tylko
przestanie oczyszczaæ wodê, ale bêd¹ siê
w nim rozwija³y bakterie.

Rodzaje filtrów
Filtry mechaniczne �. Przeznaczo-

ne s¹ do wstêpnego oczyszczania wody
z w³asnych ujêæ i z sieci wodoci¹gowych.
Woda wodoci¹gowa, czêsto wtórnie zanie-
czyszczona w sieci wodoci¹gowej, powin-
na byæ przepuszczona przez odpowiedni
filtr mechaniczny. Filtracja zapewnia
usuniêcie z wody piasku, rdzy, kamienia
osadzaj¹cego siê na rurach. Materia³y fil-
tracyjne musz¹ charakteryzowaæ siê od-
powiednim uziarnieniem, porowatoœci¹,
gêstoœci¹, wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹
oraz odpowiednim sk³adem chemicznym.

Nie mog¹ powodowaæ wtórnego zanie-
czyszczenia przep³ywaj¹cej wody. Najczê-
œciej stosowane w filtrach mechanicznych
s¹: w³ókniny z tworzyw sztucznych (np.
polipropylenu), metalowa siatka, materia-
³y ceramiczne (piasek kwarcowy, keram-
zyt), ¿wir. Filtry mechaniczne mog¹ byæ
wykonane warstwowo – pozwala to na
stopniowe zatrzymywanie zanieczyszczeñ
mechanicznych  ró¿nej wielkoœci. Filtry
mechaniczne stosuje siê czêsto jako
pierwszy stopieñ oczyszczenia wody
w uk³adzie kilku filtrów �.

Filtry z wêglem aktywnym �. Usu-
waj¹ chlor i jego zwi¹zki, które mog¹ po-
wodowaæ wysuszenie skóry lub jej po-
dra¿nienie, dolegliwoœci ze strony uk³adu
pokarmowego. Likwiduj¹ tak¿e wystêpu-
j¹ce w wodzie zanieczyszczenia organicz-
ne, herbicydy, pestycydy, fenole. Po
uzdatnieniu woda ma lepszy smak, znika
niemi³y zapach. Woda ta nie powinna byæ
spo¿ywana bez przegotowania, gdy¿ usu-
niêcie czynnika bakteriobójczego, jakim
jest chlor, mo¿e spowodowaæ wzrost licz-
by drobnoustrojów w uzdatnionej wodzie
– na drodze od miejsca monta¿u filtra do
kranu.

Zmiêkczacze wody �. Stosowane s¹
przede wszystkim do uzdatniania wody
z w³asnego ujêcia. Twarda woda powodu-
je powstawanie kamienia kot³owego

w pralkach, zmywarkach, kot³ach, rurach
i na ceramice sanitarnej. Osady wapnia
i magnezu powoduj¹ w urz¹dzeniach
grzewczych du¿e straty energii. W celu
unikniêcia tych niekorzystnych zjawisk
woda o podwy¿szonej twardoœci powinna
byæ poddana zmiêkczeniu. Proces ten po-
lega na wymianie jonów wapniowych
i magnezowych na jony sodowe podczas
przep³ywu wody przez ¿ywice jonowy-
mienne. Zamiast zmiêkczaczy mo¿na za-
stosowaæ tak¿e magnetyzery �, które nie
zmieniaj¹ stopnia twardoœci wody, ale za-
pobiegaj¹ tworzeniu siê kamienia kot³o-
wego poprzez zmianê ³adunków elektro-
statycznych za pomoc¹ pola magnetycz-
nego. Cz¹steczki odpowiedzialne za po-
wstawanie pola magnetycznego uzyskuj¹
jednoimienny ³adunek i odpychaj¹ siê
wzajemnie – dziêki temu nie odk³adaj¹
siê na œciankach przewodów instalacji.

Od¿elaziaczo-odmanganiacze �.
Wody podziemne s¹ stosunkowo ma³o na-
ra¿one na zanieczyszczenia zwi¹zane

U z d a t n i a n i e  w o d y

� Filtr w wersji stoj¹cej, z³o¿ony z filtra me-
chanicznego i filtra z ¿ywic¹ PENTAPURE nisz-
cz¹c¹ bakterie i wirusy. Filtr wyposa¿ony jest
we w³asn¹ wylewkê. Mo¿na go zamontowaæ
na zlewozmywaku (fot. Ekonet)

� Filtr z wêglem aktywnym montowany na
kranie (fot. Ekonet)

� Filtry wstêpne mechaniczne s¹ ró¿nej
wielkoœci (fot. Secura)

� Sterowane elektronicznie zmiêkczacze wo-
dy (fot. Epuro Polska)

Filtr należy odpowiednio często wymieniać albo płukać.
Inaczej przestanie oczyszczać wodę i będzie stanowił zagro−
żenie dla zdrowia



z dzia³alnoœci¹ cz³owieka. G³ównymi pro-
blemami zwi¹zanymi z ich uzdatnianiem
s¹ podwy¿szona zawartoœæ ¿elaza i manga-
nu oraz obecnoœæ siarkowodoru i amonia-
ku. Wysokie stê¿enie ¿elaza i manganu po-
woduje w wodzie zmianê jej barwy oraz
mêtnoœæ, co niekorzystnie wp³ywa na wy-
gl¹d. Ponadto w urz¹dzeniach sanitarnych
pojawia siê rdzawy osad pochodz¹cy z mie-
szaniny uwodnionych tlenków ¿elazowych
i manganowych. Od¿elazianie wody mo¿e
odbywaæ siê w filtrach ¿wirowych z aerato-
rem, który napowietrza surow¹ wodê w ce-
lu utlenienia zawartych w niej zwi¹zków

¿elaza. Ten sposób mo¿na stosowaæ, gdy
nie jest przekroczone stê¿enie manganu.
W wodach podziemnych o zwiêkszonym
stê¿eniu ¿elaza czêsto pojawia siê te¿ wiêk-
sza zawartoœæ manganu. W takiej sytuacji
nale¿y zastosowaæ, zamiast ¿wiru, masê ka-
talityczn¹ z rudy manganowej. Filtry od¿e-
laziaj¹co-odmanganiaj¹ce montuje siê za
filtrami mechanicznymi, a przed urz¹dze-
niami zmiêkczaj¹cymi.

Usuwanie azotanów. Istotnym pro-
blemem dotycz¹cym p³ytkich ujêæ po³o-
¿onych w s¹siedztwie nieszczelnych
szamb oraz intensywnie nawo¿onych te-
renów rolniczych jest obecnoœæ du¿ych
stê¿eñ azotanów. Jony te w bardzo nieko-
rzystny sposób wp³ywaj¹ na zdrowie cz³o-
wieka. Bezpoœredni kontakt mo¿e wywo-
³aæ zatrucia, dzia³a dra¿ni¹co na skórê,
powoduj¹c wypryski i zaczerwienienia
wokó³ mieszków w³osowych. D³ugotrwa-
³y kontakt mo¿e wywo³ywaæ choroby no-
wotworowe i niedokrwienne. Dlatego na-
le¿y usuwaæ je z wody – najczêœciej stosu-
je siê filtry ze specjalnymi selektywnymi
¿ywicami jonowymi (rodzaj zwi¹zków or-
ganicznych, naturalnych lub otrzymywa-
nych w sposób sztuczny, wi¹¿¹cych z wo-
dy wy³¹cznie zwi¹zki azotowe), które re-
generowane s¹ sol¹ kuchenn¹. Instalacje
tego typu powinny byæ ca³kowicie zauto-
matyzowane. Innym sposobem usuwania
azotanów z wody oraz nadmiernego zaso-
lenia jest system odwróconej osmozy. 

Odwrócona osmoza �. Jedn¹ z me-
tod usuwania zanieczyszczeñ z wody pit-
nej, niezwykle skuteczn¹, jest odwrócona
osmoza, dlatego omawiamy j¹ szerzej. Sy-
stemy oczyszczania wykorzystuj¹ce to zja-
wisko s¹ bardzo popularne. 

Osmoza to przenikanie cieczy przez
membranê (b³onê) pó³przepuszczaln¹,
która rozdziela dwa roztwory o ró¿nym
stê¿eniu. Przez membranê przechodzi tyl-
ko woda, a substancje w niej rozpuszczo-
ne w postaci soli i zwi¹zków organicz-
nych przez ni¹ nie przenikaj¹ �.

Naturalna tendencja cieczy do wyrów-
nywania ró¿nicy stê¿eñ po obydwu stro-
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� System odwróconej osmozy jest na tyle ma³y, ¿e mo¿na go zamontowaæ w szafce pod zlewozmy-
wakiem (fot. Pawo)

� Od¿elaziaczo-odmanganiacze
(fot. Klarwod)

Zła woda to nie tylko kłopot dla alergika, ale również potencjalna przyczyna wielu chorób
woda pitna

membrana zanieczyszczenia

woda z sieci wodoci¹gowej

� Zasada dzia³ania odwróconej osmozy� Samoczyszcz¹cy filtr mechaniczny z ma-
gnetyzerem MULTI SAFE (fot. KG-Husty)
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nach membrany powoduje, ¿e woda z roz-
tworu o ni¿szym stê¿eniu przep³ywa do roz-
tworu o wy¿szym stê¿eniu do momentu
osi¹gniêcia równowagi osmotycznej. Tak
dzieje siê w warunkach, gdy oba roztwory s¹
pod tym samym ciœnieniem. Gdy jednak
roztwór o wiêkszym stê¿eniu bêdzie pod ci-
œnieniem wy¿szym ni¿ drugi roztwór, to
woda bêdzie przep³ywa³a w kierunku prze-
ciwnym do naturalnie osmotycznego. Wy-
korzystuj¹c to zjawisko w uzdatnianiu wo-
dy mo¿na spowodowaæ, ¿e bêdzie ona p³y-
nê³a przez membranê, a rozpuszczone sub-
stancje bêd¹ zatrzymywane i w postaci kon-
centratu odprowadzane do kanalizacji. Opi-
sane zjawisko nosi nazwê odwróconej
osmozy. Membrany stosowane w odwróco-
nej osmozie to bardzo cienkie przegrody
pozwalaj¹ce na selektywny transport cz¹-
stek i jonów. Mog¹ byæ one wytwarzane
z materia³ów syntetycznych lub natural-
nych. Wybór tworzywa i sposobu wykona-
nia membrany zale¿y od jej przeznaczenia.
Jakoœæ oczyszczonej wody zale¿y od rodzaju
membrany i stê¿enia zanieczyszczeñ.

Zasada dzia³ania. Urz¹dzenia do
uzdatniania wody metod¹ odwróconej
osmozy dostosowuje siê do sk³adu wody
surowej. Powinna byæ ona wstêpnie
oczyszczona przez filtr mechaniczny,
a nastêpnie wêglowy. Skutecznoœæ usuwa-
nia zanieczyszczeñ:
� amoniak 85-95%;
� arsen 94-96%;
� azbest 98-99%;
� azotany 85%;
� bor 96-98%;
� cyjanek 90-95%;
� kadm 95-98%;
� mangan 97-98%;
� nikiel 97-99%;
� o³ów 96-98%;
� pestycydy 88-98%;
� rtêæ 95-97%;
� ¿elazo 97-98%.

W procesie odwróconej osmozy nastê-
puje niemal ca³kowite oczyszczenie wody –
zostaje pozbawiona ona nie tylko szkodli-
wych zanieczyszczeñ i domieszek, ale rów-
nie¿ domieszek niezbêdnych dla zdrowia.
Nie zawiera ¿adnych soli mineralnych.
Przed spo¿yciem wody lub jej wykorzysta-
niem do gotowania potraw nale¿y wiêc
zwiêkszyæ jej twardoœæ w dodatkowym fil-
trze; mo¿na tak¿e zastosowaæ mineralizator,
który dostarczy wodzie niezbêdnych dla
nas sk³adników mineralnych. Mineraliza-
tor nie jest niezbêdny. Nale¿y jedynie pa-

miêtaæ, ¿e do potraw przygotowywanych
z u¿yciem wody po odwróconej osmozie or-
ganizm musi siê przyzwyczaiæ. Uzyskujemy
za to pewnoœæ, ¿e woda, któr¹ pijemy, na
pewno jest czysta i pozbawiona alergenów.

Gdzie montowaæ filtr?
Do wyboru konkretnego modelu fil-

tra potrzebna jest decyzja, gdzie ma byæ
zamontowany i wodê do jakich celów ma
uzdatniaæ. 

W domach jednorodzinnych, które
maj¹ w³asne ujêcie wody, z regu³y uzdatnia
siê ca³¹, doprowadzan¹ do domu wodê.
Dziêki temu czysta woda jest dostarczana
do wszystkich kranów. A to oznacza, ¿e sto-
sujemy j¹ tak¿e do k¹pieli, co jest bardzo
wa¿ne dla alergików reaguj¹cych na aler-
gen zmianami skórnymi. W zale¿noœci od
rodzaju filtra i jego wydajnoœci stosowane
s¹ filtry stoj¹ce lub narurowe 	. Mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e czynnikiem alergizuj¹cym jest
zwi¹zek nietypowy lub taki, którego zawar-
toœæ w wodzie jest prawid³owa. Mo¿na wte-
dy zastosowaæ punktowe uzdatnianie wody
– np. tylko w ³azience, gdy reakcja alergicz-
na pojawia siê na skórze. 

Wiêkszy problem stanowi woda wo-
doci¹gowa. Mo¿na j¹ równie¿ uzdatniaæ
na pocz¹tku instalacji wodnej w domu,
ale ze wzglêdu na koszty nie jest to sposób
najpopularniejszy. Alternatyw¹ jest stoso-
wanie lokalnych urz¹dzeñ do uzdatniania
wody, np. w kuchni. Do wyboru mamy
kilka rozwi¹zañ: 
� filtry montowane na wylewkê. Mo¿e-
my pobieraæ z kranu zarówno wodê prze-
filtrowan¹, jak i nieuzdatnion¹, przesta-
wiaj¹c w odpowiednie po³o¿enie malutk¹
dŸwigniê przy filtrze;
� filtry z w³asn¹ wylewk¹, które montu-
jemy na zlewozmywaku;
� filtry podzlewozmywakowe. Montowa-
ne s¹ one w pobli¿u punktu ujêcia wody,
najczêœciej w szafce kuchennej. Maj¹ one
w³asn¹ wylewkê, montowan¹ na zlewie.
Do takich filtrów nale¿¹ standardowe ze-
stawy do odwróconej osmozy.

W przypadku alergii skórnych mo¿e siê
czasem okazaæ konieczne uzdatnienie wody
u¿ywanej do mycia. Najczêœciej wtedy po-
trzebny jest odpowiedniej wydajnoœci filtr
wêglowy, usuwaj¹cy chlor i jego zwi¹zki.
Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e musimy usun¹æ
z wody bardzo nietypowy zwi¹zek, który
sam jest alergenem, albo powoduje odczyn
alergiczny na skutek reakcji z kosmetyka-
mi, proszkiem do prania itp.

Walka z alergi¹ na wodê, a dok³adnie na
sk³adniki w niej zawarte, nie jest prosta.
Okreœlenie, co mo¿e byæ przyczyn¹ uczule-
nia, mo¿e wymagaæ du¿o czasu, cierpliwo-
œci i pieniêdzy. Czasem alternatyw¹ jest po
prostu odwrócona osmoza, która z wody
usunie prawie wszystko.                            �

Dombudujemy2 0 0 5 1−2

U z d a t n i a n i e  w o d y

	 Tak wygl¹da system narurowy, sk³adaj¹cy
siê z filtra mechanicznego, wêglowego i
zmiêkczacza wody (fot. Formaster)

Firmy oferuj¹ce filtry:

ALCO (22) 843 97 72 www.alco.eta.pl
AQUADROP (22) 812 72 95

www.aquadrop.com.pl
AQVA-SYSTEM (22) 758 90 22

www.aqvasystem.com.pl
DRAWAR (22) 841 41 22 www.drawar.com.pl
EPURO POLSKA (zmiêkczacze do wody)

(61) 874 37 40 www.epuro.pl
EKONET (22) 642 12 75 www.ekonet.waw.pl
FORMASTER (41) 346 48 00

www.formaster.com.pl
GLOBAL GROUP

(22) 644 92 41 www.global.com.pl
GSP GROUP (42) 613 19 00

www.aquafilter.com.pl
HUSTY (12) 645 03 04 www.syr.pl
KLARWOD (22) 717 38 59 www.klarwod.pl
KSANDO (magnetyzery wodne)

(32) 288 59 46 www.ksando.com
OSMOSIS (12) 626 38 00 www.osmosis.pl
PAWO – Jacek Pawlica

(22) 729 70 80 www.pawo.waw.pl
RD SYSTEM (74) 853 66 04 www.rd-system.pl
SECURA BC (22) 813 45 69 www.secura.com.pl
WIGO G¥SIOROWSKI

(71) 322 13 13 www.wigo.com.pl

Co, za ile:

od¿elaziacz (dla 4-osobowej rodziny) – ze z³o¿em
klarsanit 3200 z³, ze z³o¿em birm 4000 z³, ze z³o¿em
greensand 5100 z³;
kolumna zmiêkczaj¹ca (wydajnoœæ 2 m3/h) – 3000 z³;
filtr wêg³owy na wylewkê – od 46 z³;
zestaw filtracyjny podzlewozmywakowy – 1200 z³
(260 l/dobê), 1800 z³ (320 l/dobê), 3200 z³ (450 l/dobê);
zestaw odwróconej osmozy (dla 4-osobowej rodziny)
– od 2000 z³.

Info Rynek


