Generelle informationer omkring vand fra Brylle Vandværk
Vandets hårdhed
Vandet fra Brylle Vandværk er hårdt med hårdhedsgrader fra 15 til 20 odH.
Sidste analyse viste 15,7 i hårdhedsgrad
Hårdhedsgrad defineres som flg.:.
Total
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Hårdhed" beskriver vandets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader
(odH). Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 odH.
"Hårdt vand" har et højt indhold af calcium og magnesium. Vandets hårdhedsgrad har bl.a.
betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskinen.
Hvorfor er vandet ind i mellem brunt eller rustfarvet
Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, skyldes det
forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan fx ske under reparationsarbejder på
forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.
Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes at aflejret kalk og jern rives med fra
ledningssystemet. Denne misfarvning af vandet er uskadelig og uden sundhedsfare.
For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner
løbe et par minutter, indtil vandet bliver klart.
Hvorfor er vandet hvidt
Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet.
Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet
igen bliver klart.
Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der indesluttes luft i

forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke
sundhedsskadeligt
Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer
I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet.
Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i el-kedler, toiletter, håndvaske og
lignende.
Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid
vandhanen igennem ved at lade vandet løbe, så vandet er koldt, når du drikker det
Hvad gør jeg hvis mit vasketøj bliver misfarvet
1. Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en
plastbalje - ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så
varmt vand som tøjet kan tåle.
2. Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig
misfarvning der er tale om.
3. Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i
rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen.
Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og
knapper af metal.
Hvorfor lugter vandet af råddent æg
Lugten af "rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten kan
skyldes manglende vedligeholdelse af dit varmtvandsanlæg.
Tilsættes der Chlor eller andre tilsætningsstoffer til drikkevandet
Nej. Vandet fra vandhanen stammer fra grundvandet. På vandværket gennemgår vandet
en simpel vandbehandling: Iltning og filtrering. Vandet iltes i iltningsbassiner og filtreres
gennem et filter, som består af et lag anthracitkul og flere lag sand og grus. Filteret fjerner
jern- og manganforbindelser, som er ganske ufarlige, men som kan misfarve vandet og
give det en metallisk smag.
Hvad skal jeg gøre hvis vandet smager dårligt
Du kan til enhver tid få dit vand undersøgt på et laboratorium. Laboratoriet vil hjælpe med
at finde ud af, hvilken type analyse du har brug for. Du må dog selv betale for analysen,
uanset hvad der er årsag til, at du får vandprøven udtaget.
Er du lejer i en boligforening eller lign., skal du først henvende dig til din udlejer eller
vicevært. Hvis udlejeren eller dennes VVS-installatør mener, at vandet er dårligt ved
indføring i ejendommen, skal ejeren straks henvende sig til formanden for Brylle Vandværk

Hvad gør jeg hvis jeg pludselig ingen vand har
Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at Brylle Vandværk udfører
ledningsarbejde i dit lokalområde.
Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte
besked via brev eller opslag. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på
vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud.
Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du naturligvis velkommen til at kontakte:
Brylle Vandværk
Paw Pedersen
Tlf: 65962522
Mobil: 20432543
Undersøg dog først:
1. om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand
2. om det er både koldt og varmt vand, der mangler
3. om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet

