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De UNGER HydroPower® Ultra is de nieuwe norm in de DI zuiver 
water technologie 
 
De laatste jaren gaan steeds meer professionele glazenwassers en schoonmaakbedrijven 
over op het gebruik van zuiver water. Door besparingen op tijd en arbeidsloon van max. 50 
procent ontstaat een aanzienlijk concurrentievoordeel. Nu heeft UNGER, innovatieleider op 
het gebied van reinigen met zuiver water, met de nieuwe UNGER HydroPower® Ultra een 
nog krachtiger DI-filter ontwikkeld, waarmee de efficiëntie opnieuw met ruim 30 procent 
kan worden verbeterd.  
  
Door het gebruik van gedemineraliseerd water, zogenaamd zuiver water, kunnen perfecte 
schoonmaakresultaten worden bereikt. Daarbij worden de vuildeeltjes verbonden aan de 
zuiver water deeltjes, zodat vlekken van glas loskomen en worden verwijderd, geheel 
zonder gebruik van chemicaliën. Ramen wissen en polijsten is eveneens overbodig. Het glas 
droogt streeploos op. Het gehele proces gaat twee keer zo snel als de traditionele 
glasreiniging en is aanzienlijk goedkoper. Met de methode kan veilig worden gewerkt vanaf 
de grond tot aan de 6de verdieping, geheel zonder hoogwerker of ladder. Hoge huurkosten 
voor hoogwerkers worden bespaard. 
  
Met het nieuwe UNGER HydroPower® Ultra DI-filter is het ionenuitwisselingsproces nu nog 
efficiënter. Daarvoor zorgen o.a. de nieuwe, voor glasreiniging geperfectioneerde receptuur 
van het gebruikte demineralisatiehars en de FloWater technologie 2.0 van UNGER. Met de 
nieuwe technologie in elk Ultra Hars Pack wordt een efficiënte waterstroom door de gehele 
tank gegarandeerd en wordt zodoende het hars optimaal benut. Daardoor kan per Ultra 
Hars Pack ruim 30 procent meer zuiver water worden geproduceerd. 
  
De UNGER HydroPower® Ultra is verkrijgbaar in drie varianten Ultra S, Ultra LC en Ultra L, 
afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Alle modellen kunnen compact en eenvoudig 
worden getransporteerd. Met de beproefde FastLock snelkoppeling met veilig, 
zelfvergrendelend mechanisme en overdrukventiel kan de tank eenvoudig worden geopend 
en gesloten. Een standaard geïntegreerde TDS-meter geeft aan wanneer de Ultra Hars 
Packs moeten worden vervangen. Een KeyLock functie met gebruiksvriendelijk 
kleursysteem voorkomt dat daarbij fouten worden gemaakt. Het vervangen van de Ultra 
Hars Packs is net zo eenvoudig als het wisselen van een koffiepad in een koffiezetapparaat. 
  



 

 

Voor de aansluiting van de slangen heeft de UNGER HydroPower® Ultra stevige 
snelkoppelingen van roestvast metaal. Een handige afsluitkraan voorkomt dat water tijdens 
het transport eruit loopt en een voorgemonteerde dynamische besturing garandeert te 
allen tijde de optimale waterdoorstroming. 
  
Gedetailleerde informatie over de UNGER HydroPower® Ultra is verkrijgbaar bij de UNGER 

speciaalzaak en op www.ungerglobal.com. 

 

 

 

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. 
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