
Waarom is het installeren van een filter zo belangrijk?
Ervaar puurheid met ons pureliQ filter technologie

Filter technologie



Waarom is het installeren van een filter  
onmisbaar? 
 
Vaste stoffen zoals roestdeeltjes of zandkorrels kunnen ernstige corrosieschade  
veroorzaken in leidingen en fittingen. Met een filter van Grünbeck aan het begin  
van de inkomende waterleiding, zal dit probleem niet ontstaan. De filter is een  
belangrijke eerste stap van waterbehandeling en beschermt hiermee effectief  
waterinstallaties in zowel huishoudens en de industrie. 

Wat gebeurd er precies tijdens filtratie? 
Filtratie is de eerste stap in de waterbehandeling. Kleine 
stoffen zoals zandkorrels, roest of andere zwevende  
materie komen in nature voor in water. Met een afmeting 
van 150 μm (micrometer) zijn die stoffen gemiddeld twee 
keer zo dik als een mensenhaar.

Net als bij haar in de afvoer, verzamelen deze  
kleine deeltjes zich meestal precies waar we  
ze met moeite kunnen verwijderen – in de koud  
en warm water circuits. 

Door middel van een fijn filter – zoals het pureliQ filter 
van Grünbeck – en dankzij het filterweefsel zijn deze 
kleine deeltjes al afgefiltreerd op het punt van water-
toegang tot het huis. Het enige dat overblijft zijn mine-
ralen zoals calcium en magnesium.

Dit heeft zijn voordelen:  
Het verminderen van afzettingen zoals roestdeeltjes  
voorkomt corrosieschade en helpt storingen te voor- 
komen in fittingen, huishoudelijke apparaten of ver- 
warmingssystemen. Dit zorgt ervoor dat u de waarde  
van uw water installaties en apparaten kunt behouden.

Expertise aan uw kant
Met de pureliQ filterseries van Grünbeck, bieden wij u 
precies de juiste oplossing die aan uw behoeften vol- 
doet. Wat Grünbeck écht kenmerlijk maakt: Het goede 
gevoel dat u altijd zult genieten van een hoogwaardig, 
lang product levenscyclus en een betrouwbare service. 

De belangrijkste redenen om een filter te  
installeren in één oogopslag: 

 Ervaar puurheid  
  Betrouwbare bescherming tegen  

kleine deeltjes in het drinkwater

 
Corrosie bescherming  

  Preventie van afzettingen zoals  
bijvoorbeeld roest deeltjes

 
Systeem bescherming 

  Preventie van storingen in apparaten 
en fittingen vanwege onzuiverheden

 
Aanbevolen door experts 

  Installatie van een filter bij inkomst  
van het water in het huis volgens  
DIN EN 806-2



Meer informatie op  
www.gruenbeck.nl  
(www.gruenbeck.be)
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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

Ervaar puurheid in ont- 
werp en functie met de 
pureliQ filter series

NETHERLANDS:

Grünbeck Waterbehandeling B.V. 
Retentieweg 44
7572 PH, Oldenzaal
Nederland

  +31 0541 820 903
  +31 54 182 0904

info@gruenbeck.nl
www.gruenbeck.nl

BELGIUM:

Grunbeck Belgium BVBA
Hoogmolen 13 bus 4
8790 Waregem
België

  +32 9 227 37 22

info@gruenbeck.be
www.gruenbeck.be

Uw contactpersoon:


