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Drikkevand
Rene vandsystemer giver rent vand

• Renseservice
• Renovering
• Projektstyring
• Vandbehandling

• Renseprodukter
• Renseudstyr
• Vandprøvekit 
• Rensegrise

AquatexCalc app til din mobiltelefon 

hjælper dig med at finde det rigtige 

renseprodukt og beregner hvor meget 

du skal bruge til din opgave. 

Hent AquatexCalc gratis på 

AppStore eller GooglePlay.



Renovering af  
rentvandsbeholdere
Aquatex tilbyder projektstyring ved renovering af  
rentvandsbeholdere:
-  Inspektion af tømt beholder med rapport 
-  Tilbud og beregning af overslag  
-  Reparation, entreprenørarbejde 
-  Rørarbejder, betonarbejde, El, injicering af  
 revner, coatning  
- Rensning og desinfektion
- Alternativ vandforsyning under reparation
- Vandprøver på få minutter giver hurtigere og  
 sikker idriftsætning

Det betyder, at den ansvarlige aflastes og skal bruge  
mindre tid på krævende renoveringsarbejder.  
For mange er det en sjælden opgave, og det er  
vanskeligt at opbygge ekspertviden. Den får du af os.

Fordele
● Økonomisk og hurtig – fast budget – projektstyring
● Inspektion med fotodokumentation
● Rensning og desinfektion på samme tid
● Afsløring af alle utætheder og revner
● Totalrenovering med godkendte materialer
● Lang holdbarhed, driftsikkerhed og en  
 vedligeholdelsesplan

 
 Rentvandsbeholdere  

er ofte årsag til  
drikkevandsforureninger
- få dem inspiceret NU!

Rentvandsbeholdere
- Inspektion, rensning og renovering

Rentvandstanke på vandværker og skibe bør inspiceres senest hvert 3. år og renses for belæg- 
ninger og biofilm, fordi belægningerne med tiden nedbryder alle overflader og er grobund for  
bakterievækst. Kun rene og tætte rentvandsbeholdere kan med sikkerhed levere rent drikkevand.

Inspektion af rentvandsbeholder

Rentvandsbeholder efter renovering og coatning

Rentvandstanke på vandværker og skibe bør inspiceres hvert år

Medlem af: Renseprodukterne er produceret under:



Injector doseringspumpe

Rensegrise

Rensning af vandledninger
- sparer vand og op til 50% energi

Vandforsyninger har sparet op til 50% på energiforbruget ved at få renset vandledninger.  
Det samme gælder for alle typer rør også i ejendomme, i industrien, til afløb og på skibe.
Rene rør har bedre gennemstrømning. Det sparer energi og giver større driftsikkerhed.

Rensning af rør og ledninger til vand
Vi råder over 3 effektive metoder og 20 års erfaring med 
rensning og desinfektion af vandledninger og rør.

1. Kemisk rensning med miljørigtige og  
 skånsomme produkter
2. Mekanisk rensning med luft/vand og  
 rensegrise
3. Kombination af kemisk og mekanisk  
 rensning

Desinficer vandledninger
Desinficer nye eller reparerede vandledninger inden idrift-
sætning på kun 1 time.

Aquatex miljørigtige desinfektionsprodukter kan anvendes 
under trykprøvning af vandledninger. De kan anvendes 
både på nye, rene vandledninger og på ældre ledninger 
med biofilm.

Desinficer samtidig med trykprøvningen.

Selv lange vandledninger med meget stort volumen eller 
vandledninger, der skal henligge i måneder før, de skal 
tages i brug, kan desinficeres med de effektive desinfek-
tionsprodukter fra Aquatex.

Aquatex desinfektionsprodukter virker hurtigere og med 
langvarig effekt. Det giver en sikker desinfektion og sparer 
tid og skyllevand.

Restproduktet henfalder til ilt og vand, skal ikke neutralis-
eres og kan udledes efter brugen.

EKOPIG rensegrise
Få leveret rensegrise og svampe af høj kvalitet og i alle 
dimensioner, typer og hårdheder.

Rens af råvandsledning

Desinfektion på 1 time
35 liter MultiC desinfektionsprodukt desinficerer en ny  
vandledning med dimensionerne 1.000 m x Ø 110 mm  
på kun 1 time.



Mekanisk/kemisk rensning af  
boringer er effektiv
Forsøg hos danske og tyske vandorganisationer viser,  
at boringer renses bedst og hurtigst ved en kombination  
af mekanisk og kemisk rensning.
Aquatex regenereringsprodukter renser og desinficere  
boringer i samme arbejdsgang. Det sparer tid og sikrer  
hurtig idriftsætning.

Vandbehandling
Blødgøringsanlæg til udskilning af kalk og blødgøring af 
vand efter pelletmetode på vandværker er miljøvenligt og 
sparer energi. Kontakt for mere information.

Vandprøver på 10 minutter
Tag selv vandprøver på 10 minutter med LuminUltra 
Water Test. Brug LuminUltra til løbende kontrol af din 
vandkvalitet i forsyningen eller på skibet.
Med LuminUltra kan du finde en forureningskilde  
hurtigere, fordi du kan analysere mange vandprøver  
på få timer.

Produkter med vejledninger og 
24/7-support
Aquatex Water Management leverer alt, hvad du skal 
bruge til at rense og desinficerer drikkevandsanlæg  
fra vores store centrallager. Vi sender samme dag,  
du bestiller.
Når du køber Aquatex produkter får du samtidig  
24/7 support og kan trække på vores erfaringer  
fra 15 års renseprojekter.

Kanalvej 11 · 5600 Faaborg · Danmark · Telefon +45 70 260 400 · info@aquatex.dk · www.aquatex.dk

Få boringer til at give  
mere vand- 

Drikkevandsboringer giver mere vand med et lavere energiforbrug, hvis de bliver regenereret 
mekanisk/kemisk, inden ydelsen falder til under 85%. Sørg for overvågning af boringernes ydelse.

LuminUltra - vandprøver på 10 minutter

Air-Comet og E-Comet lavtrykspumper til rensning af rentvandstanke.

Renser og desinficerer boringer i samme arbejdsgang.


