
Tõde Filtersorb SP kohta. 
Katlakivi ennetamine või pettus? 

 

Milline on Filtersorb SP võrreldes Next Scale 

Stop-iga? CWG GmbH ja CWG/USA (mis on Filtersorb 

SP tootja ja turustaja) väidab, et Filtersorb SP töötab 

mehhanismi kaudu, mis on sarnane Next Scale Stop-i 

mehhanismile. Ent meie katsed Filtersorb SP füüsikalise 

ja keemilise struktuuri kohta ning välitingimustes 

tehtud katsete tulemused näitavad selgelt, et Filtersorb 

SP ei ole mingil moel võrdväärne. 

 

Kui see ei ole Next Scale Stop-iga võrdväärne, 

siis mis see on? Meie esialgse analüüsi põhjal paistab 

Filtersorb SP olevat puhverdatud nõrga happe katiooni 

vaik, mis on osaliselt muundunud vesinikust 

kaltsiumiks. 

 

Kas teil on selle väite toetamiseks muid 

tõendeid? Vaadake andmeid paremal asuvas veerus. 

Keemiline profiil (ei ole näidatud) ja skaneeriva 

elektronmikroskoobi analüüsi tulemused on sarnased 

nõrga happe katiooni vaigu omadustele. 

 

Lisatõendeid pakub nõudmine, mille kohaselt vajab 

Filtersorb SP perioodilist niinimetatud puhkeaega. 

Puhkevajadus on 8 tundi päevas juhul kui seda 

kasutatakse kodudes või kuni 4-tunnise katkematu töö 

korral ilma puhkuseta kommertskasutustes. See on 

kooskõlas absorbeeriva vahendi toimimisega, mille 

toime taastub puhkeajal osaliselt vahendi pooridesse 

imendumise tõttu. Niinimetatud puhkevajadus ei ole 

omane vahendile, mis toodab väidetavalt katalüütiliselt 

kristalle. Kui vahendit reaktsioonis tõesti nii-öelda ära 

ei kasutata ning kui selle toimimine on sarnane mis 

tahes teadaolevatele kristalliseerumise 

mehhanismidele, siis ei tohiks sellist puhkeaega vaja 

olla. 

 

CWG väidab, et Filtersorb SP tõhusust on 

Euroopas tõestatud 5 aasta jooksul. Kuidas 

see saab võimalik olla, kui vahend toimib 

eespool kirjeldatud viisil? 

Väited Filtersorb SP aastatepikkuse kasutamise 

kogemuse kohta on valed. Filtersorb SP valmistati 

esimest korda 2006. aasta mais. Samuti väärib 

märkimist, et alates selle turulelaskmisest 2006. aasta 
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Isegi väikese suurendusega on ilmsed olulised pinnaomaduste 

erinevused. 
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ScaleStopi osakese keerukas ja tekstuurirohke pind on väga 

erinev Filtersorbi siledast ja rikkumata pinnast. 
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Nende suurenduste juures võib ScaleStopi pinnal näha 

mikronist väikseimaid katlakivi kristalle. Filtersorbi osakesel ei 

ole mingeid kristalseid moodustisi. 



mais on olnud toote 3 „uut“ koostist või versiooni. 

Kas aastatepikkuse tõestatud kasutamise 
kogemusega tootele oleks vähem, kui kahe 
aasta jooksul vaja teha kolm parandust? 

 

Kas Filtersorb SP töötab katlakivi eemaldaja 

ja ennetajana? 

Nõrga happe katiooni vaik on tõestatud katlakivi 

ennetusmeetod. Seda kasutatakse tavaliselt vee 

puhastamise ühekordselt kasutatavates kassettides, 

mida kasutatakse väikesemahulistes seadmetes, nagu 

espresso- ja kohvimasinad. CWG poolt kasutataval 

viisil võib Filtersorb SP pakkuda katlakivi eemaldavat 

toimet (ajutise pH vähendamise abil, mis on tingitud 

vesiniku ioonide vabastamisest) ning ka katlakivi 

tekkimise ajutist ennetamist, kasutades selleks pH 

vähendamise ja kaltsiumi imendumise kombineeritud 

mõju. 

 

Oluline on märkida, et need mõjud on 
ajutised. Kui vaik on kaltsiumit täis laetud 
siis peatuvad katlakivi eemaldamise ja 
ennetamisega seotud toimed. 

 

On räägitud mõningatest tõenditest 

Filtersorb SP kristallide moodustumise 

kohta. Kuidas te seda seletate? 

Kui Filtersorb SP osake saab kaltsiumit täis siis 

toimib selle pinnal olev kaltsium väga nõrga 

tuumastumise kohana. Järelikult võib Filtersorb SP 

mõnedel tingimustel toota väikesel mahul kristalle, 

mis ei ole kaugeltki piisav, et tagada tõhus katlakivi 

ennetamine. 

 

Inimesed väidavad, et nad on Filtersorb SP-d 

edukalt kasutanud ning seda eriti eramutes. 

Kas oskate seda selgitada? Jah. On oluline 

märkida, et elamutes kasutamine on väga 

subjektiivne. Seda silmas pidades on vastus 

kahesugune. Esiteks, kui süsteem on uus siis toimib 

katlakivi ennetamine lubatu kohaselt nõrga happe 

katiooni vaigu omaduste tõttu. Teiseks, kuna 

süsteeme müüakse pea alati täieliku süsinikufiltriga 

siis tundub kliendile, et süsteem parandab maitset ja 

vähendab katlakivi. Vaigu ioonivahetuse võime 

ammendudes ning katlakivi ennetamise suutlikkuse 

vähenedes ei pruugi klient märgata muutusi selle 

toimimises. See tuleneb

vähenemise järkjärgulisusest ning katlakivi aeglasest 

tekkimisest ning sellest, et katlakivi muutub 

märgatavaks pika aja jooksul. 

Lisaks paistab süsteem töötavat, sest süsinikufilter 

parandab endiselt maitseomadusi jm. 

 

Olen näinud väiteid toimimise 

kohta objektiivsete seadmepõhiste 

katsete raames. Kas oskate seda 

selgitada? 

Jah. Kõik kogemused ja viited, mida näinud oleme ja 

mis esitati potentsiaalsetele klientidele tõendusena 

toimimisest, on olnud väga lühiajaliste katsete kohta, 

mis tavaliselt kestavad ainult mõne nädala ning 

tehakse värske vahendiga uutes süsteemides. Lisaks 

puuduvad nendest vee kvaliteedi mõõtmised ning 

need on seetõttu naeruväärsed. Nagu enne 
märgitud, töötab Filtersorb SP tõesti katlakivi 
eemaldaja ja ennetajana, kuid ainult väga 
lühikest aega! 

 

Kokkuvõte. 
Meie praegune arusaam (mis põhineb vahendi 
ja selle toimivuse jätkuval analüüsil) on see, et 
Filtersorb SP ei tööta tootja väidetud 
mehhanismi alusel ning sellega ei saada 
väidetavaid eeliseid. Nagu eelnevalt märgitud, 
pakub Filtersorb SP tõesti lühiajalist katlakivi 
eemaldamist ja ennetamist, mis halveneb ja 
lõppeb lõpuks pärast lühikest kasutamist 
(nõrga happe katiooni vaigu omadustega 
kooskõlas). 
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