Houweling  Horticulture

Demiwater
Actie*
per 25 liter jerrycan
bij afname van
een pallet

€ 5,75

Universeel toepasbaar
Een geleidbaarheid van 0,1 – 1,0 µS/cm
In zes verschillende verpakkingen verkrijgbaar
Gedemineraliseerd water

Geleidbaarheid

Voor diverse toepassingen is schoon water nodig,

Voor het geleidingsvermogen van water wordt de

maar is drinkwater niet 'schoon' genoeg. U kunt dan

eenheid microSiemens gebruikt. Dit wordt weergegeven

gedemineraliseerd water gebruiken. In leidingwater zitten

met symbool µS/cm. De geleidbaarheid van drinkwater

doorgaans kleine hoeveelheden zouten. Gedemineraliseerd

schommelt tussen de 300 tot 700 µS/cm. Dit is afhankelijk

water is water waaruit alle zouten verwijderd zijn.

van het gebied waar het water wordt gewonnen. De
geleidbaarheid komt door de hoeveelheden mineralen en

Kwaliteit
De kwaliteit van gedemineraliseerd water wordt geclassificeerd aan de hand van de elektrische geleidbaarheid
van water. Hoe schoner het water is, hoe minder vrije
elektronen erin aanwezig zijn om een elektrische stroom te
laten lopen.

zouten die nu nog zijn opgelost in het water.

Demiwater

Maatwerk

Eigenschappen

Naar wens

Gedemineraliseerd water van Houweling Horticulture, ons

Op verzoek leveren wij bij grotere bestellingen het

Demiwater, wordt geproduceerd met een geleidbaarheid

Demiwater in andere verpakkingen, met uw eigen sluitingen

van 0,1 – 1,0 µS/cm.

of zonder etiketten. Vraag ons om meer informatie.

Verpakking
Demiwater is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:
Artikelcode

Verpakking

Pallet

T-WATER-00003161

jerrycan 5 liter

90 stuks

T-WATER-00003159

jerrycan 10 liter

60 stuks

T-WATER-00003160

jerrycan 20 liter

28 stuks

T-WATER-00003164

jerrycan 25 liter

24 stuks

T-WATER-00003165

vat 200 liter

2 stuks

T-WATER-00003163

ibc 1000 liter

n.v.t.

Goed om te weten

Belangrijk

Gedemineraliseerd water is niet geschikt voor consumptie.

Gebruikte verpakkingen
U kunt na gebruik verpakkingen Demiwater retourneren via
onze Recoservice. Lees meer op houweling.nl/recoservice.
Bij het retourneren van ibc's en pallets komt u onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking voor statiegeld.
Vraag ons naar de voorwaarden.

Gebruik
Toepassingen
Demiwater is geschikt voor talloze toepassingen waarbij
het gebruik van puur water van goede kwaliteit een vereiste
is. Dit geldt voor bijvoorbeeld de chemische, medische en
voedingsmiddelenindustrie of bij het reinigen van tanks,
pijpleidingen en glas. Demiwater kan als osmosewater,
spoelwater, testwater of accuwater gebruikt worden.
Accessoires
Aanvullend bieden wij u accessoires zoals schenktuiten,
koppelingen, trechters en pompen. Kijk op houweling.nl

Houweling Horticulture bv

+31 (0)88 1210 400

Klappolder 104

horticulture@houweling.nl

2665 LP Bleiswijk

houweling.nl

0180608

voor een indruk van ons aanbod.

