
Op zoek naar een product dat uw
wasser echt zelf reinigt?

Prisma-Regular
De tabletten van Prismafilter zijn een gepatenteerd waterbehandelingsproduct in de vorm van 

een alles-in-één tablet dat waspakketten effectief en milieuvriendelijk reinigt. De Prisma-Regular 
is een product op een natuurlijke basis en brengt dus geen schade toe aan mens, dier en milieu. 

Door éénmaals per week een tablet toe te voegen aan uw luchtwasser, zorgt u ervoor dat de slijm-
vorming in uw luchtwasser verleden tijd is. Omdat uw luchtwasser schoon blijft zal de installatie 

optimaal presteren.

Vervuiling van waspakketten is een veel-
voorkomend probleem en wij hebben de 
oplossing voor zowel chemische als biologi-
sche (combi)-wassers!

Vervuiling en het met slijm dichtslibben 
van waspakketten zorgt voor veel ergernis 
en problemen. Dat slijm noemen we ook 
wel biofilm: “het slijmerige laagje wat wordt 
gecreëerd door gisten en eiwitten in de 
lucht van uw stal”. Om te voorkomen dat de 
pakketten helemaal verstopt raken moeten 
deze regelmatig worden schoongespoeld. 

Het dichtslibben van de waspakketten 
kost veel extra energie. De ventilator moet 
harder werken om de lucht door de ver-
nauwde openingen in het pakket te duwen. 
Dit brengt een hoog energieverbruik en dus 
onnodig hoge kosten met zich mee.



Oplossing in slechts drie stappen:

Prisma-Regular reinigt: 

Doordat u Prisma-Regular toe-
voegd aan uw systeem zullen er 

bacteriën ontstaan die tijdens de 
inweekperiode het slijm losweken.

Prisma-Regular onderhoudt:

Nadat uw luchtwasser vrij is van 
sijmvorming, adviseren wij om 

minimaal éénmaal per week een 
tablet Prisma-Regular te gebrui-

ken om toekomstige slijmvorming 
tegen te gaan. Voor een passend 
reinigings advies neem dan vrij-

blijvend contact met ons op.

Prisma-Regular beschermt: 

Nadat de inweekperiode voorbij is 
laat de Prisma-Regular een dunne 
beschermlaag achter op uw was-
pakket. Hierdoor zal de slijmvor-

ming niet meer terug komen.

Ook voor onderhoud aan uw luchtwasser bent u bij 
Prismafilter aan het juiste adres.

Prismafilter biedt jaarlijks 
onderhoud aan luchtwassers. 
Tijdens deze onderhoudsbeurten 
worden meetapparatuur, regelap-
paratuur, appendages, pompen 
en dergelijke uitvoerig gecon-
troleerd. Tevens voeren we een 
indicatieve rendementsmeting uit 
die wordt vermeld op het onder-
houdsrapport dat u nadien van 
ons krijgt.

Wij voeren werkzaamheden uit aan diverse 
merken luchtwassers en leveren materialen 
tegen scherpe tarieven. Laat u informeren 
over de mogelijkheden wanneer u bijvoor-
beeld uw luchtwasser wilt aanpassen of 
uitbreiden. Combineer bijvoorbeeld een 
luchtwasser met warmteterugwinning. Door 
kostbare warmte uit uw stal terug te winnen 

uit ventilatielucht en waswater kunt u tot wel 
65% op uw energiekosten besparen. Kijk ook 
eens op onze vernieuwde website 
www.prismafilter.nl om te zien wat wij nog 
meer voor u kunnen betekenen.

Wat heeft Prismafilter u nog meer te bieden


