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Vraagt u zich wel eens af of uw druppelwater-/beregeningssysteem 
optimaal functioneert? Vraag dan een inspectie aan. 

Een van onze productspecialisten brengt dan een bezoek aan uw 
bedrijf en inspecteert uw druppelwatersysteem: 

• Visuele beoordeling zoetwateropslag (bassin – silo’s etc.)
• Visuele beoordeling filtertechniek
• Beoordeling binnenzijde druppelslang
• Beoordeling indien aanwezig A- en B-bak 

Indien nodig wordt er ook een monster mee genomen ter analyse. 
Tevens kunnen wij uw adviseren t.a.v. de teeltwissel en de inzet van 
de diverse reinigingsmiddelen. De inspectie is geheel kosteloos.

KOSTELOZE INSPECTIE

Waterbehandeling glastuinbouw

Melspring International B.V. is producent en leverancier van 
diverse producten voor druppelwaterbehandeling, beregening en 
reiniging voor de glastuinbouw. Daarnaast voorziet Melspring in 
(product)advies en begeleiding ten aanzien van het te gebruiken 
druppelwater-/beregeningsysteem, de voorbereiding op de 
teeltwissel, de inzet van de diverse reinigingsmiddelen en de te 
hanteren watergiftstrategie.
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Water- 
behandeling

Dispergeerproduct: reiniging van druppel- 
systemen, leidingen en sproei-installaties

• Uitstekende anti-scaling inhibitor
• Stabiliseert de pH
• Voorkomt ongelijke afgifte van  

druppelaars en beregeningsinstallaties  



EasyFlow is hét totaalproduct om uw systeem schoon te houden 
van anorganische en organische vervuiling en voor het (geleidelijk) 
reinigen van reeds vervuilde en aangekoekte systemen.

• Voorkomt en verwijdert aanslag van mineralen
• Vormt complexen met anorganische zouten
• Verhoogt het zuurstofgehalte in het water

EasyFlow zorgt voor een stabilisatie van de pH (zuurgraad in de 
nachtelijke uren zodat bij de eerste druppelbeurt geen spui gegeven 
dient te worden) en voorkomt ongelijke afgifte van druppelaars en 
van de beregeningsinstallatie. 

Met Easyflow wordt het zuurstofgehalte in de druppelleidingen en in 
de mat verhoogd. Zelfs ’s nachts daalt het niet onder 6,5 milligram 
en overdag bereikt het een gehalte van rond de 8 milligram. Dat 
is ideaal. Verder is het een stabiel product dat geen reactietijden 
kent, waardoor het mengen van verschillende producten niet meer 
noodzakelijk is.

• Kenmerken

Voorkomen Vloeistof 
Kleur  Kleurloos-lichtgeel
Opslag  Koele en geventileerde ruimte
Dichtheid  1,101 gram/liter, 20 °C 
Oplosbaarheid Volledig oplosbaar in water

• Eigenschappen

EasyFlow is een uitgekiende mix van onderscheidende stoffen 
en polymeren, complexen met anorganische zouten waardoor 
deze zich niet meer kunnen afzetten/hechten in de druppel-/ 
beregeningsleidingen en op stekers en nozzels. Tevens worden 
de bestaande afzettingen langzaam opgelost en kunnen deze het 
systeem op de normale weg verlaten.  
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   Optie 2:

   Via een pulspompje direct toedienen in de mengbak/buis
 •   50-60 milliliter per 1000 liter water, 
      afhankelijk van de vervuiling)
 

   Optie 1:

   5 liter in de B-bak
 •   1000 liter, 100 maal geconcentreerd. 
      Alle sporen in de A-bak
 •   Pas doseren als de B-bak voor meer dan 70% gevuld is
 •   B-bak en overige materialen moeten schoon zijn en vrij
      van andere vloeistoffen dan water
 

 
 

• Verpakking

Can van 25 KG 

• Toepassing

Omdat EasyFlow een oplossing bevat van zowel organisch zuur, 
actieve zuurstof (peroxide) en aniogene detergenten is het geschikt 
voor alle types water: 

• Bronwater
• Hemelwater
• Osmose water 

 
Dosering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: bij sterk vervuilde systemen is het noodzakelijk dat u na de 
start met EasyFlow regelmatig het leidingnet spui geeft. In de meeste 
gevallen is EasyFlow al na een week goed werkzaam. 
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