
Unger Hydro Power 
En ny og enklere metode for vask  
av vinduer og fasader



Sikkerhet
 › Skaftsystemet fra Unger gir mulighet for renhold 

opp til 20 m mens man står trygt på bakken. 
 › Dette eliminerer behovet for stige (risiko) eller  

lift (kostnad) når man rengjør vinduer innen 
denne rekkevidden. 

Effektivitet
 › Renhold i én operasjon – ikke noe behov  

for å tørke av/nale vinduene etter vask.
 › Større områder kan rengjøres raskere enn  

ved tradisjonelle metoder.
 › Utstyret er lett å transportere.

Økonomiske fordeler
 › Økt sikkerhet bidrar til å redusere  

forsikringskostnader.
 › Økt effektivitet betyr at mer arbeid  

kan gjøres på samme tid.
 › Begrenser behovet for kjemikalier sterkt.  

Ved første vask på sterkt tilsmussede vinduer  
vil man gjerne benytte tradisjonelle metoder  
med kjemi første gang. Ved jevnlig periodisk 
renhold i ettertid vil kjemibehov være bortimot 
eliminert – positivt for miljø, bruker og kunde!

Skaftsystem med vanngjennomløp
 › Lette modulsystem som er enkle å bruke. 
 › Behagelige håndtak som er 35 mm  

i diameter bidrar til god ergonomi.
 › Enkelt klemmesystem for påbygging av skaft.
 › Flere varianter tilgjengelige fra standard  

glassfiber til Ultra Himod Karbonskaft.

Unger Hydro Power tilbyr en ny og enklere 
metode for periodisk vask av vinduer  
og fasader. Renholdet foregår i én opera- 
sjon ved at vinduet sprayes med rent vann  
og skrubbes med børsten. Dermed slipper 
man flere operasjoner hvor man først legger 
såpe med vaskepels, naler og gjerne tørker 
av kanter med klut. 

Rent vann
Vann som sprøytes på vinduene kommer  

i sin reneste form. Vannet går gjennom filtre  
i Hydro Power-enheten og kommer ut helt fri for  

mineraler som kan gi flekker og striper på vinduet. 



Vnr. Varenavn Masterskaft Skaftforlengelse Maks  
renholdshøyde

DIK24 Hydro Power Ad-
vanced Kit

1 glassfiber Glassfiberforlengelse  
kan bestilles i tillegg

6 (kit)   
9 (med ekstra skaft)

3549 Hydro Power  
Karbon Premium Kit

1 karbon 2 karbon 13,5 

3565 Hydro Power Himod 
Karbon Premium Kit

1 Himod karbon 4 Himod karbon 20

3550 Hydro Power Ultra 
Himod Karbon  
Premium Kit

1 Ultra  
Himod karbon

4 Ultra Himod karbon 20

Tilpassede kit
Det er også muligheter for å bygge opp 
eller oppgradere kit etter eget behov.  
Det finnes da fire varianter å velge mellom. 
Innen hver variant finnes det masterskaft 
som man alltid må ha og skaftforlengere. 
Antall skaftforlengere avhenger av hvor 
høyt man ønsker å gjøre rent. De billigste 
skaftene er de tyngste, mens kvalitet blir 
høyere og vekt lavere på de mer avanserte 
skaftene. 

Rengjøringskit
Alle kit leveres med Hydro Power enhet 
med TDS-meter (måler renhet av vann),  
to resinsekker og hjul som kan monteres  
på enheten om ønskelig. I tillegg følger 
slange og børste for skaft, samt adapter  
for feste av børste til skaft. Det som  
i hovedsak skiller settene fra hverandre  
er skaft. De enkleste settene har noe  
mer tyngde og kan ikke brukes opp til  
de samme høydene som premiumkitene. 
Premiumkitene er også mer avstivet for  
å kunne brukes i de største høydene.  
Bruk oversikt nedenfor for å finne hvilket 
kit som best dekker dine behov. 

Nr. Vnr. Varenavn Lengde (m) Vekt
1 GF60G Glassfiber Master Skaft 1,71 – 6,00 1,7 kg.

2 GF30G Glassfiber Skaftforlengelse 1,69 – 3,00 0,9 kg.

3 CT67G Karbon Master Skaft 1,87 – 6,63 1,6 kg.

4 CT35G Karbon Skaftforlengelse 1,91 – 3,41 0,8 kg.

5 UC67G Himod Karbon Master Skaft 1,87 – 6,63 1,5 kg.

6 UC35G Himod Karbon Skaftforlengelse 1,91 – 3,41 0,7 kg.

7 UH67G Ultra Himod Karbon Master Skaft 1,87 – 6,63 1,5 kg.

8 UH35G Ultra Himod Karbon Skaftforlengelse 1,91 – 3,41 0,7 kg.

Man må alltid ha minst ett 
masterskaft. Deretter kan man 
bygge på med skaftforlengerne. 
Nedenstående oversikt viser 
vekt, hvilke høyder de forskjel-
lige skafttypene passer for og 
hvor mange forlengelser man 
kan ha på hvert masterskaft.

Maks 20 m
6. etasje

Maks 13,5 m
5. etasje

Maks 10 m
4. etasje

Maks 9 m
3. etasje

1 x Master GF60G
1 x Extension GF30G

1 x Master CT67G
2 x Extension CT35G

1 x Master UC67G
4 x Extension UC35G

1 x Master UH67G
4 x Extension UH35G
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Rent vann
Vann som sprøytes på vinduene kommer  

i sin reneste form. Vannet går gjennom filtre  
i Hydro Power-enheten og kommer ut helt fri for  

mineraler som kan gi flekker og striper på vinduet. 



Se sikkerhetsdatablad for øvrig informasjon om produkter
 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no

Nr. Vnr. Varebeskrivelse
1 NLQUI Slangeforlengelsessett

Brukes om man ønsker å koble sammen slanger.

2 TMOOV Hiflo kontroll
Brukes til å skru av og på vanntilførsel. Festes direkte på master skaft.

3 NLBJP Hydro Power-dyser, 2 stk. 
For konsentrert og dermed økt vanntrykk ved fjerning av smuss.

4 NLHPC Tilkoblingssett børste
For tilkobling av flere spyledyser på børsten. Brukes sammen med Hydro Power dyser (NLBJP) som anvist.  
Jo flere sett som brukes, jo større sprayflate. Samtidig reduseres vanntrykket i tråd med hvor mange dyser vanntilførsel fordeles over. 

5 NLR27 Radius-børste, 27 cm
Laget av polyester. Følger alle standardsett.

6 NLR40 Radius-børste, 40 cm
Laget av polyester.

7 NLE27 Børste villsvinbust, 27 cm
Perfekt for de tøffeste jobbene.

8 NLE40 Børste villsvinbust, 40 cm
Perfekt for de tøffeste jobbene.

9 DIB61 Resin bag
Byttes ut når TDS-måler viser over 10

10 DIB64 Resin bag
4 stk. Byttes ut når TDS-måler viser over 10
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