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Ultrarent, helt utan kemikalier



Skona miljön ute och inne
Städa ultrarent med vanligt vatten
Slopa kemikalierna och slå ett slag för miljön, samtidigt som du 
förbättrar arbetsklimatet och stärker ekonomin i städningen. 
Ett skinande rent resultat får du på köpet! 

UltraH2O rengör alla ytor  
skonsamt och effektivt, helt utan kemikalier

Det kemikaliefria städkonceptet UltraH2O använder enbart vanligt kranvatten som 

avjoniserats och filtrerats. Det innebär en enklare städning och att du slipper de 

kemikalierester som vanligtvis blir kvar och drar åt sig smuts efter rengöring,  ytorna 

förblir blankare och mer lättstädade. Med UltraH2O stärker du både arbetsmiljön och 

hållbarhetsarbetet, då du slipper att hantera  giftiga och farliga kemikalier.



Så här fungerar det

UltraH2O bygger på det ultrarena vattnets 

unika egenskaper. Det är nämligen stor skillnad 

på rent vatten och ultrarent vatten. I vatten 

från kranen finns kalk, klor, salter, mineraler, 

tungmetaller och andra naturliga föroreningar. 

Genom avjonisering och filtrering plockas dessa 

ämnen bort och ut kommer UltraH2O, ett 100 % 

ultrarent vatten.

Filtreringsprocessen förändrar vattnets 

egenskaper så att det blir ”ett hungrigt vatten i 

obalans” som ger sig på smutsen. Det ultrarena 

vattnet löser sedan upp och absorberar 

smutsen för att försöka återställa sin egen 

balans.

Med UltraH2O by OrboTech får du:

 Överlägsen städekonomi.
   Drastisk minskning av rengöringskemikalier.
   Förbättrat städresultat med minskad 
återsmutsning.

   Förenklade städrutiner och 
städinstruktioner.

  Minskning av allergiproblem.
  Minskning av lagerhållning, transporter 
och avfall.

  Stärkt trovärdighet i hållbarhetsarbetet.

Anslut vanligt kranvatten 
till UltraH2O-filtret.
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Påbörja rengöringen av valfritt 
interiört underlag.
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Filtret avjoniserar vattnet, som 
blir 100 % partikelfritt.
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UltraH2O löser upp och 
absorberar smutsen.
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Ultrarent  
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Vi vill förändra sättet att se på städning och verkligen göra 
skillnad. Att göra vårt yttersta för att på bästa sätt hjälpa er 

är en självklarhet. Er respons är vår starkaste drivkraft och den 
får oss att hela tiden vilja utvecklas och fortsätta att stå för 
städprodukter, tillbehör, utbildning och service i världsklass

Tillsammans gör vi skillnad och förbättrar städningen!


