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✓ EN 973 Type A 

AXAL® Pro 
Druskos tabletės AXAL® Pro - 

kad vanduo būtų kokybiškas 

✓ EN 14805 Type 1 

✓ NF Standartai 

✓ Codex Alimentarius  

 
 
 

Naudojimo sritys 

 

Daugelyje pramonės ir komercijos srityse minkšto 

vandens naudojimas yra labai svarbus. Jis yra 

reikalingas gastronomijos ir viešbučių versle, 

ligoninėse ir skalbyklose. Druskos tabletės AXAL® 

Pro pasižymi savybėmis, kurių dėka jas galima naudoti 

tiek vidutinio dydžio, tiek didelėse vandens sistemose, 

veikiančiose jonitinių dervų pagrindu. 

Produktas yra veiksmingas, rezultatai akivaizdūs, 

vanduo minkštinamas be jokių nenumatytų šalutinių 

poveikių. Naudodami šias druskos tabletes pajusite tik 

visus šio produkto privalumus: atsikratysite kalkių 

nuosėdų, vandens sistema ir kita įranga tarnaus daug 

ilgiau, sunaudosite mažiau energijos ir džiaugsitės 

padidėjusiu efektyvumu, turėsite mažiau rūpesčių 

atlikinėdami kasdienius veiksmus, galėsite naudoti 

mažiau valymo priemonių, sutaupysite laiko ir pinigų 

priežiūrai.  

 

Grynumas 

Ši minkštinimo priemonė pasižymi puikia 

kokybe ir ilgu tarnavimo laiku, kadangi jos 

sudėtyje yra mažiausiai 99.9 % natrio chlorido. 

 

Tirpumas 

Druskos konteineryje nesikaupia nuosėdos, 

kadangi netirpstančių medžiagų sudėtyje kiekis yra 

mažesnis nei 0.01 % 

 

Forma 

Užpatentuotos formos dėka sūrymo kaupimo 

rezervuare nesusidaro druskos drumzlės. 

 

Stabilumas 

Dėl stabilios formos ir mažo smulkių 

dalelių kiekio sūrymo kaupimo rezervuare 

nesikaupia druskos nuosėdos.   
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Produkto apibūdinimas 
 

Pakuotės dydis: 25 kg 1-oje pakuotėje 

(40 x 25 kg  

1-oje paletėje) 

Pakuotės rūšis:             PE pakuotė 

GTIN brūkšninis kodas:  25 kg: 

 3252378007519 

 

 

 

 

 

 

Produkto kokybė 

 

Vandens minkštinimo sistemų 

regeneravimui keliami griežti 

kokybės reikalavimai, siekiant 

nesutrikdyti jonitų funkcionavimo. 

Druskos tabletės AXAL®  

Pro atitinka grynumo kriterijus ir 

testavimo reikalavimus: Europos EN 

973 Type A ir  

EN 14805 Type 1, Codex Alimen- 

tarius komisijos ir NF standartus. 

Druskos tabletės AXAL®  

Pro yra puiki vandens minkštinimo 

priemonė.  

Tablečių AXAL® Pro  

gamybai naudojama druska, kuri 

atitinka maistinei druskai keliamus 

reikalavimus. 

 

 

 

 

Produkto savybės 

 

Druskos tabletės AXAL® Pro yra 

gamynamos iš grynos, visiškai tirpios 

vakuuminės druskos. Šios specialios 

druskos sudėtyje nėra visiškai jokių 

priemaišų, kurios galėtų sutrikdyti 

jonitų poveikį.  

Tabletėse AXAL® Pro nėra 

kenksmingų ingredient, visos 

sudėtyje esančios medžiagos yra 

visiškai tirpios ir atsparios puvimui. 

Išgaubta druskos tablečių AXAL® 

Pro forma ir mažas smulkių dalelių 

kiekis užtikrina gerą ir greitą tirpumą. 

 

Gamybos procesas 

 

Druskos tablečių AXAL® Pro 

gamybai naudojama vakuuminė 

druska suspaudžiama dideliu 

slėgiu. Specialus gamybos procesas 

vykdomas kontroliuojamomis 

sąlygomis. Toks tolygaus 

spaudimo metodas užtikrina, kad 

druskos tabletės nesubyra ankščiau 

laiko ir nesusidaro druskos dulkės.   

 

 

 

 

Paslaugos 

 

Siūlome mūsų klientams 

aukščiausios klasės paslaugas, 

garantuojame aukščiausią 

produkto kokybę ir patikimas 

pristatymo paslaugas net už 

šalies ribų.  

 

Įmonė 

 

esco - european salt company  

yra lyderiaujanti druskų gamintoja 

Europoje, kuri didelę savo 

produktų dalį eksportuoja į 

užsienį. Vandens minkštinimo 

produktai yra nuolatos tobulinami 

ir net viršija teisinius 

reikalavimus. Įmonės pasiekimus 

vandens minkštinimo produktų 

rinkoje paaiškina jos ilgametė 

patirtis.   

 

 

 

 

 


