Heldere perfectie en doordacht uw bereikbaarheid
vergroten...
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Het AquaQlean® Systeem!

Glas- en gevelbeplatingsreiniging is al jarenlang een specialisme
op zich binnen de schoonmaakdienstverlening. Daarbij zijn met name
zaken als veiligheid, kostprijs en bereikbaarheid van essentieel
belang. Deze mix van aspecten kan echter problematische situaties
opleveren.
Architecten ontwerpen vaak de meest fraaie gebouwen in de nieuwste
bouwstijlen. Het schoonhouden van de glas- en gevelelementen binnen
deze gebouwen kan echter door de architectuur problemen opleveren
qua bereikbaarheid en veilig werken. Een optimale oplossing voor dergelijke problemen vind u in het doordachte AquaQlean ® Systeem.
AquaQlean ® biedt een grote bereikbaarheid door de uitermate stabiele
en duurzame AquaQlean ® stangen en een perfect reinigingsresultaat.
Als voorbeelden van situaties waarin de glas- of gevelbeplatingspartijen
nagenoeg onbereikbaar zijn, kunnen genoemd worden winkelpromenade-overkappingen, koepels, de aanwezigheid van
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Met name geluiden uit zowel de professionele schoonmaakwereld als Facilitaire Diensten (vastgoedmarkt) met betrekking tot genoemde aspecten hebben geleid tot de ontwikkeling van het AquaQlean ®
systeem. Een systeem, dat de glas- en gevelbeplatingsreiniging in veel situaties op een veiliger en
productiever kwaliteitsniveau brengt.
Reiniging kan plaatsvinden met mineraalvrij water, dat een optimale schoonmaak en
(na droging) heldere perfectie oplevert.
We hebben de belangrijkste voordelen van het AquaQlean ® Systeem even voor u op een rijtje gezet:
- Vlek- en streepvrije opdroging, zelfs in direct zonlicht
- Minder snelle herbevuiling en langer een schoon resultaat
		 door de toepassing van mineraalvrij water. Statische
		 oplading wordt tot een minimum gereduceerd.
- Geschikt voor reiniging van glas, kozijnen, lichtbakken,
		 gevelbeplating, zonwering, etc.
- Optimale bereikbaarheid en snelle werkwijze
- Veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden
- Starre en lichte buisdelen uit aluminium en
		 carbonvezel

Hoe werkt AquaQlean® in
combinatie met puur water?
We kennen water als H 2 O. Ieder watermolecuul bestaat uit één
atoom zuurstof en twee atomen waterstof. Deze atomen bestaan in
water als twee geladen ionen.

Een waterstofatoom is een positief geladen waterstof-ion (zuur);
de andere is gebonden aan het zuurstofatoom om zo een negatief
geladen hydroxide-ion (alkalisch) te vormen. Puur water kent hierdoor
een opmerkelijk oplossend vermogen, te danken aan de bekwaamheid
van deze geladen ionen, om op dezelfde manier verbindingen met
andere ionen aan te gaan.

Dat wil zeggen: de positieve en negatieve ladingen trekken elkaar
aan. Deze eigenschap van puur water wordt gebruikt in de AquaQlean ®
techniek. Wanneer puur water over een oppervlak vloeit lost het dus

• Vlek- en streeploze opdroging

alle mogelijke substanties op en laat een streeploos oppervlak na.

• Buisdelen: Stabiel, duurzaam

Dit alles uiteraard bij een gedegen spoeling en met inachtneming
van voldoende spoeltijd.

en licht
• Reiniging van glas, kozijnen,
lichtbakken, gevelbeplating,

Voor een uitgebreid informatiepakket met technische gegevens

zonwering

over AquaQlean ® kunt u natuurlijk terecht bij uw dealer...

www.aquaqlean.nl
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Uw AquaQlean ® dealer:

