
Hvorfor er det så vigtigt at have et filter monteret?
Oplev renhed med pureliQ-filterteknikken 

Filterteknik



Hvorfor er det nødvendigt at montere et filter?
 
Faste stoffer som rustdele eller sandkorn kan medføre alvorlige korrosionsskader  
i ledninger og armaturer. Grünbeck-filtre på husets vandindløb lader det dog ikke  
komme så vidt. De udgør det første vigtige trin i vandbehandlingen og beskytter  
på den måde effektivt vandinstallationer i husholdning, erhverv og industri.

Hvad sker der præcist ved filtreringen?  
Det første trin i vandbehandlingen er filtreringen. I vandet 
er der små partikler fra naturen som sandkorn, rust eller 
andre svævestoffer. Med 150 µm er disse i gennemsnit 
dobbelt så tykke som et menneskehår.

Ligesom hår i afløbet ophober små partikler sig også 
mest på steder, hvor de er svære at fjerne. I koldt- og 
varmtvandskredsløb.

Med et finfilter, som f.eks. pureliQ fra Grünbeck, filtreres 
disse små partikler ud allerede ved husets vandindløb 
takket være filtervævet. Kun calcium og magnesium er 
tilbage.

Det har fordele:  
Reduktionen af aflejringer som rustpartikler forebygger 
korrosionsskader og hjælper til at forhindre funktionsfejl 
på armaturer, husholdningsapparater eller varmeanlæg. 
På den måde kan værdien af dine vandinstallationer og 
apparater bevares.

Kompetence ved din side
Grünbeck Wasseraufbereitung tilbyder med filterserien 
pureliQ præcist den rigtige løsning til dit behov. Der  
følger også andet med: den gode fornemmelse af, at  
du altid kan nyde høj kvalitet, holdbarhed og service- 
sikkerhed med Grünbeck. 

Et overblik over de vigtigste grunde til  
filtermontering: 

 
Oplev renheden  

 sikker beskyttelse mod selv de mindste  
 partikler i drikkevandet

 
Korrosionsbeskyttelse  

 Forebyggelse mod aflejringer f.eks.  
 rustpartikler 

 
Anlægsbeskyttelse  

 Forebyggelse af funktionsfejl på appara- 
 ter og armaturer på grund af forurening 

 
Anbefalet af eksperter 

 Filtermontering på husets vandindløb  
 iht. DIN EN 806-2



Flere oplysninger på
www.gruenbeck.dk
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A company certified by TÜV SÜD 
in accordance with DIN EN ISO 9001,  
ISO 14001 and SCCP

www.tuev-sued.de/ms-zert

Din kontaktperson:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1 
89420 Hoechstaedt 
GERMANY

  +49 9074 41-0
  +49 9074 41-100

info@gruenbeck.dk
www.gruenbeck.dk

Oplev renhed med filter- 
serien pureliQ i design  
og funktion 

Guldager A/S | Hejrevang 1 - 5 | 3450 Allerød | Danmark
      +45 4813 4400 | guldager@guldager.com | www.guldager.com


