Az ivóvíz összetevõi

Hová fordulhatnak kérdéseikkel?

• Kalcium: erõsíti a csontokat, illetve segít egészségünk megõrzésében.
• Magnézium: hatással van az idegrendszerünkre. Hiánya fáradékonyságot, a szellemi teljesítõképesség csökkenését okozza.
• Klorid: fémekkel alkotott sói, például a nátrium-klorid a gyomorsav képzõdéséhez és a különbözõ enzimek aktiválásához
nélkülözhetetlenek.
• Vas: életfontosságú elem, a hemoglobin és az enzimek alkotórésze. Hiánya fáradtságot, levertséget, koncentrációzavarokat
okozhat.
• Szulfát: segíti a gyomormûködést, magas koncentráció esetén
(500-600 mg/l fölött) már hashajtó hatású.
• Fluorid: nagy szerepe van a fogak egészségének megõrzésében.
• Nátrium: testnedvekben található. Fontos a szerepe a keringés
szabályozásában.
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Kemény vagy lágy az ivóvizünk?
A víz keménysége nem más, mint egy mutatószám a szervezetünknek szükséges két fontos ásványi anyag: a kalcium és a
magnézium vízben oldható sóinak mennyiségérõl. Ha sok az
ivóvízben a magnézium és a kalcium, akkor kemény vízrõl beszélünk, ha kevés, akkor lágy a víz. A keménységet okozó kalcium és magnézium a föld mélyén oldódik az ivóvízbe, geológiai
eredetû.
Tatabányán, Tatán, Oroszlányban, Kisbéren és térségében 22-24,
Esztergom és Dorog térségében 20-24 német keménységi fokú
(NK°) az ivóvíz. Az ivóvíz keménysége egyben értéke is.

Mit jelent a vízkeménység?
A vízkeménység nálunk közismert mértékegysége: a német
keménységi fok (nk°).
1 német keménységi fokú az a víz, melynek 1 literében 10 mg
kalciumoxiddal egyenértékû kalcium- és magnéziumion található oldatban.
0-7 nk°-ig
7-14 nk°-ig
14-21 nk°-ig
21 nk° felett

nagyon lágy a víz
lágy
közepes
kemény a víz.

A kalcium fontos építõanyaga csontjainknak és fogainknak. Egy
felnõtt embernek naponta 800-1000 mg-ra van szüksége. A kalcium a véralvadáshoz is nélkülözhetetlen. A magnézium az idegek és az izomzat mûködéséhez szükséges. Napi szükségletünk
300 mg. Hiánya izomgörcsöket, szívinfarktust okozhat. A közhiedelemmel ellentétben tehát a kemény víz egészségesebb, mint
a lágy víz.
Az ÉDV Zrt. által szolgáltatott víz többségében kemény víz.

Oroszlányi Fogyasztói Iroda:
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 103.
Telefon: 34/361-611 • Telefax: 34/360-845
Kisbéri Fogyasztói Iroda:
2870 Kisbér, Vásártér
Telefon: 34/352-073 • Telefax: 34/354-056
Esztergom – Dorog Vízmû Üzem (Dorog)
Dorogi Fogyasztói Iroda:
2510 Dorog, Esztergomi út 42.
Telefon: 33/502-705 • Telefax: 33/502-716
Esztergomi Fogyasztói Iroda:
2500 Esztergom, Táti u. 26/B
Telefon: 33/510-330 • Telefax: 33/510-337
Éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálat telefonszáma:

Tata – Tatabánya – Oroszlány – Kisbér – BIRV térsége

34/312-129
Esztergom és Dorog térsége

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,
nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben:
maga az Élet vagy.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

33/502-715
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