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Ultralydsrensning til professionelle
 
Ultralyd giver dig det reneste resultat  

 
Ultralydsrensning har overraskende mange 
anvendelsesmuligheder til mange forskellige 
brancher. 

Vi har stor erfaring i at finde den helt rigtige løsning 
uanset om det er en mindre bordmodel eller et 
specialtilpasset, automatisk ultralydsanlæg. 

Fordelene ved ultralydsrensning er 
mange 
Næsten alle materialer derkan tåler vand kan 
renses i ultralydskar 
Hurtig rensemetode 
Billig i strøm og rensevæske 
Miljøvenlig rensning 
Den eneste metode der kommer ind i alle huller og 
kanaler 
Ultralydskar findes i alle størrelser og typer du skal 
bare finde det rigtige. 
 

Sådan virker ultralyd 
Kort fortalt opnås effekten ved hjælp af 
højfrekvente svingninger, som skaber kavitation i 
rensevæsken.På emnernes overflade skabes 
millioner af mikroskopiske kavitationsbobler. 
Når disse boblerbrister, udsættes overfladen for en 
meget kraftig trykpåvirkning.  

 
Disse påvirkninger  løsner effektivt snavs, fedt og 
andre urenheder. 
Metoden kan desuden med fordel anvendes i 
utallige brancher, hvor der stilles store krav til 
rengøring som for eksempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autobranchen 
Værksteder 
Sygehuse og laboratorier 
Medicinalproducenter 
Den grafiske industri 
Malerfirmaer 
Hvor der ellers arbejdes med finmekanik 

Hvordan anvendes ultralyd? 

 
 
Karstørrelse  og væskemængde  
bestemmes af emnestørrelsen. 
Karrets væskemængde i liter bør som hovedregel 
altid være tre gange større end emnets vægt. 
Emnet lægges i en kurv eller ophænges i karret, da 
det ikke må røre bunden. 
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Rensekemikalier 
Rent vand kan gøre meget, men er ofte ikke nok. 
Tilsætning af rensemiddel vil: 
• Sænke væskens overfladespænding og øge 
kavitationseffekten 
• Løsne og binde urenheder 

 

Rensevæske 
Moderne miljøvenlige rensevæsker egner 
sig fortrinligt til ultralyd og der skal blot tilsættes 
få procent. 
Vi anvender danskproduceret kemi fra DTS Degreez 
som har lang og god erfaring med. 
 

Varme 
Opvarmning øger rensevæskens og ultralydens effekt. 
Specielt fedt og olie løsnes og bindes bedst i varm 
væske. 
Temperaturen kan reguleres trinløst.

 
 

Rensetid  
Ultralyd er en hurtig rensemetode. Den typiske 
rensetid er fra 5 minutter til 30 minutter. 
Dog kan der være tilfælde, hvor rensetiden er 
længere. 
 
Rensetiden indstilles let og startes ved et tryk på 
startknappen. 
 
Du kan med fordel vaske emnet på almindelig vis 
inden rensning i ultralydskaret. 
 

DET ER IKKE RAKETVIDENSKAB 
Du skal bare have det rigtige udgangspunkt. 
Med lidt erfaring kan du hurtigt vurdere hvor lang 
tid eller hvor varmt dine emner skal være i rense 
karret 
– ellers spørg os, så hjælper vi dig på vej. 
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