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Onze BuBble bags zijn een nieuw, innovatief type container voor gebruik in ultrasone baden. Om
de reiniging nog beter te maken zijn de binnenwanden van de BuBble bag bewerkt met een
patroon. Deze gepatenteerde bewerking zorgt voor aanzienlijk meer microbellen, waardoor
producten binnen in de BuBble bag beter en sneller gereinigd worden.

De gebruikelijke containers zoals glazen
bekers, ijzeren mandjes en plastic houders
hebben als nadeel dat ze niet
goed het ultrasone geluid doorlaten waardoor de reiniging
niet optimaal is. De Bubble Bag
is gemaakt van PP plastic, wat
het ultrageluid niet tegenhoudt
en zo zorgt voor een betere
reiniging.

Andere formaten zijn op aanvraag mogelijk.
Het materiaal is 50µm dik gerecycled PP, wat
bestand is tegen de
meeste
gebruikelijke
reinigingsmiddelen.
De BuBble bags zijn voorzien van een markering
die de vulhoogte aangeeft. Daarnaast is er een
ophangoogje om het zakje in een ultrasoon bad te
hangen. Indien gewenst
kunnen de zakjes gesloten worden met een
sluitclip.

VOORDELEN
• Snellere en betere reiniging
• Minder reinigingsvloeistof
nodig
• Meerdere reinigingsmiddelen tegelijk mogelijk

De BuBble bags zijn per
100 stuks verpakt in speciaal ontworpen dispenserdozen.

• Geen kruiscontaminatie
• Het ultrasone bad blijft
schoon

De BuBble bags kunnen
gerecycled worden via het plastic afval.

• Langere levensduur van het
ultrasone bad
• Geen contactschade bij meerdere items
• Onderdelen die lostrillen blijven bewaard
in het zakje
SPECIFICATIES
De BuBble bags zijn standaard leverbaar in de
volgende afmetingen:
• 75×100 mm (20 mL)

KLANT-SPECIFIEKE UITVOERINGEN
Wilt u bepaalde onderdelen van uw object
extra schoon hebben? Of juist andere plekken minder in contact laten komen met ultrasone reiniging? Door de binnenwand te voorzien van een specifieke bewerking kunnen we
dit voor u realiseren.

• 100×150 mm (50 mL)
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