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Bespaar tijd en geld met het nieuwe nLite HydroPowerTM DI systeem 
 
Quick ChangeTM Hars zakjes brengen de-ionisatie naar het volgend niveau 
 
De nLite HydroPowerTM DI van Unger, die zal worden voorgesteld aan de internationale 
reinigingssector op ISSA Interclean Amsterdam, overtreft zelfs de hoogste verwachtingen op het 
vlak van efficiëntie, rentabiliteit, workflow, comfort en schoonmaakresultaten. Het systeem is 
ontworpen om optimale flexibiliteit te bieden aan de professionele glazenwasser. Daarom is het 
beschikbaar in drie verschillende formaten, met optionele accessoires en een uitgebreide keuze aan 
configuraties. 
 
De-ionisatie (DI) is een chemisch proces dat speciaal vervaardigd ionenwisselaarhars gebruikt om 
het water te ontdoen van zouten en mineralen en waarbij het hars regelmatig dient vervangen te 
worden. Voordien kon dit enkel worden gedaan door opnieuw harskorrels in de DI vaten te gieten, 
wat een tijdrovend proces was. 
 
Unger was zich hiervan bewust en dankzij de toewijding van het bedrijf om het leven van 
professionele glazenwassers te vereenvoudigen, heeft het een nieuw systeem bedacht dat een 
ingenieuze mogelijkheid biedt – Quick ChangeTM Hars zakjes (patent aangevraagd). De kenmerken 
en voordelen van het nieuwe systeem zijn: 
 

• Waar voor uw geld – FloWaterTM technologie biedt een meer gelijkmatige verdeling van de 

water doorstroming, reduceert het verbruik van hars en vermindert de kosten door de 

efficiëntie van het hars te verhogen met 30% 

• Tijdbesparend – Quick ChangeTM Hars zakjes zorgen ervoor dat het opnieuw vullen van het 

nLite HydroPowerTM DI systeem 10 keer sneller gaat dan bij een standaard DI systeem; en 

FastLockTM Opening versnelt het gebruik van de filter  

• Meer flexibiliteit – Quick ChangeTM Hars zakjes maken een snelle en gemakkelijke 

vervanging van hars ter plaatse mogelijk, waar u ook aan het schoonmaken bent; elk zakje 

bevat een vooraf gemeten hoeveelheid hars en het is net zo gemakkelijk als het vervangen 

van koffiefilters       
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Reiniging met watervoerende stelen heeft voor een revolutie in de glasreinigingsbranche gezorgd, 
dankzij de tijd en geld besparende voordelen. Unger is een voorloper geweest om deze uiterst 
efficiënte methode te ontwikkelen en haar nieuw systeem betekent opnieuw een grote sprong 
vooruit in termen van technologische ontwikkeling en gebruiksvriendelijkheid. 



 

 

 
Soms zijn de simpelste ideeën het beste. Door de hars in zakjes te plaatsen, heeft Unger een nieuwe 

standaard voor gebruiksvriendelijkheid gesteld – tot dusver de meest comfortabele en snelste 

manier om hars te vervangen. Voor meer informatie, bezoek stand 01.205 op ISSA Interclean 

Amsterdam, 6-9 mei, waar het team van Unger dit nieuw baanbrekend systeem zal voorstellen. 

 

Over UNGER 

UNGER is internationaal een marktleider op het gebied van professionele reinigings- en 
onderhoudsgereedschappen. Alle UNGER systemen worden zo ontworpen dat de werkzaamheden 
op een efficiënte, ergonomische en grondige wijze kunnen worden verricht. De portfolio bevat zeer 
professionele zuiver water reinigingssystemen, een uitgebreid assortiment glasreinigingsproducten, 
reinigings- en onderhoudssystemen voor vloeren, een kleurgecodeerd systeem voor het reinigen 
van oppervlakken en een reinigingssysteem voor sanitaire ruimtes. Naast de hoge kwaliteitseisen en 
een innovatieve productontwikkeling biedt UNGER ook een uitgebreide klantenservice. 
De hoofdvestiging van het in 1964 in Hamburg opgerichte bedrijf is in Solingen (Duitsland) en in 
Connecticut (VS). Het groeiende mondiale bedrijf werkt samen met gespecialiseerde 
handelspartners in ruim 80 landen. 
 


