Tack för förtroendet och intresset för
Strands fönsterputs och fasadrengöring.
Jag och mina kollegor använder oss av ultrarent avjoniserat, deminerliserat, filtrerat,
uppvärmt vatten från vår portabla anläggning så att det blir helt fritt från salter, mineraler
och metaller.
Ultrarent vatten utan kemikalier tar bort smuts olja och fett och fungerar utmärkt till att
rengöra fönster, fasader, tak och andra ytor. Vattnet lämnar inga fläckar på fönster och
fasader. Det är en miljövänlig och effektiv teknik som är skonsam för fasad och trädgård
samt levande organismer. Inga kemikalier används över huvudtaget. Det eliminerar
produkter som innehåller bekämpningsmedel.
Ultrarent vatten fungerar på följande två sätt.
Ultrarent vatten bryter ner mögel och alger genom osmos. Det innebär att vätskan inne i
cellen och det omgivande vattnet strävar efter att utjämna koncentration av bland annat
salter. Vatten tränger in genom cellväggen. Men eftersom koncentrationen är noll i det
omgivande ultrarena vattnet sker det ingen utjämning. Cellen fortsätter att ta in vatten
tills den spricker, cellerna får överskott av vätska och bryts ner.
Den andra funktionen bygger på att vattenmolekylerna är elektriskt polära. De har
plusändar, där väteatomerna sitter, och en minusände, där syreatomen sitter. Detta gör att
vattenatomer i vanligt vatten binder sig till saltjoner, som också är polära. Men i ultrarent
vatten finns inga salter. Vattenatomerna har inget att binda sig till.
När man sköljer en smutsig yta med ultrarent vatten söker sig vattenatomerna till de salter
som är inbäddade i fettet på ytan. Smuts är en blandning av fett och salter. Genom att
lösgöra salterna underminerar man fettet och då lossnar smutsen. Endast tre bars
vattentryck används.
Vi värnar om våra kunder.
Vi värnar om din fastighet.
Vi värnar om miljön.
Kontakta mig för mer information om fasad-, och fönsterrengöring.
Med vänlig hälsning
Jesper Strand
Telefon: 0760 47 07 66
info@strandsfonsterputs.se
www.strandsfonsterputs.se
Facebook: facebook.strandsfonsterputs.se
Postadress: Stenhuggarvägen 1
132 38 Saltsjö-Boo

