ZONNEPANELEN
REINIGEN

DROOGIJS STRALEN
LUCHT GOMMEN

SEGEREN CLEANING IS EEN JONG EN DYNAMISCH BEDRIJF
Sinds 2012 ervaring in industrieel reinigen en
gevelrenovatie. Door de jaren heen hebben we
onze bedrijfswerkzaamheden uitgebreid en
bestaat ons team uit 6 man.

HET REINIGEN VAN ZONNEPANELEN
IS ÉÉN VAN ONZE SPECIALISATIES
Wij reinigen in de landbouw-, handel-, industrie- en
woonsector. Met name op locaties die zijn blootgesteld
aan sterke vervuiling. In de landbouw veroorzaken
met name stof van aangrenzende akkeroppervlakken
alsmede luchtafvoer van stallen, grote problemen.
Speciaal hiervoor hebben wij het Agrarische Solar Plan.

HET WERKPROCES VAN HET AGRARISCHE SOLAR PLAN
U wilt natuurlijk maximaal rendement halen uit uw

ENKELE VOORDELEN VAN HET AGRARISCHE SOLAR PLAN

zonnepanelen. Het is daarom van belang dat uw

• Reiniging ZONDER gebruik van reinigingsmiddelen.

zonnepanelen het maximale uit de zon kunnen halen.
Door vervuiling in de vorm van stof, vogeluitwerpselen

Wat milieubelastend is en schade brengt aan de panelen.
• Onze uitrusting wordt gekoppeld aan de naastgelegen water-

of ander vuil zal het rendement snel achteruit gaan.
Helaas worden deze niet opgelost door regenbuien.

voorziening welke direct gefilterd word door ons proces.
• Onze uitrusting bestaat uit zelfroterende borstels. Dit verdeeld

Hier is een krachtige, maar secure reiniging voor nodig.

de druk gelijkmatig en het vuil wordt secuurder en sneller

Dat bieden we aan via het Agrarische Solar Plan.

verwijderd van de panelen.

WAAROM ONZE KEUZE VOOR DE WS 100
De mobiele wateronthardingsinstallatie WS 100
maakt korte metten met lastige kalkresten op
gereinigde oppervlakken. Een ionenuitwisselingshars onttrekt de opgeloste kalk aan het water en
vermindert de hardheid tot 0–1 °dH. Zo blijven na het
drogen geen vegen of kalkresten achter.

DE ISOLAR 400
Deze geraffineerde reinigingsoplossing zorgt
voor compromisloos schone zonnepanelen en
daardoor een tot 20 procent hoger rendement
dan het geval is bij sterk vervuilde panelen.

VOOR VRAGEN OVER HET SOLAR PLAN EN ANDERE ZAKEN
NEEM CONTACT OP MET JOHN SEGEREN
INFO@SEGERENCLEANING.NL | 06 25 06 10 89

