Voor veilig
drinkwater
op uw Trots
AquaTiem is een product van:

‘Voor al uw vragen
over waterkwaliteit’

Van jacht tot containerschip,
AquaTiem zorgt voor veilig
en schoon drinkwater op
uw vaartuig.

Veilig drinkwater op
schepen is
niet vanzelfsprekend

AquaTiem stappenplan
• Legionella adviseur voert een RI&E uit

Legionella wordt in de

• Middels het reinigen van de drinkwatertank

Maritieme sector (te) vaak

creëren we een hygiënische nul situatie:

onderschat. Tegenwoordig wordt bij
drinkwaterlaadpunten vaak al wel

AquaTiem is een concept, waarin niet alleen

Legionella beheerst. Helaas zijn er in de
drinkwaterinstallatie op schepen vaak
nog gevaarlijke punten.

Wij kunnen u helpen deze te

ontdekken, gevaren weg te nemen
of deze te beheersen.

Legionella wordt beheerst, maar ook de

waterkwaliteit wordt geoptimaliseerd. Hiervoor wordt
ultrafiltratie gebruikt. Onze Legionella-adviseur

inventariseert de drinkwaterinstallatie en herkent de

gevaren, vervolgens komt uit deze inventarisatie een

Legionella beheersplan.

De ultrafiltratie is integraal onderdeel van dit plan. Nu

wordt vaak UV-desinfectie of koper/zilver-ionisatie toegepast

voor het drinkwater op schepen. UV-desinfectie resulteert vaak

in microbiologische nagroei in de installatie en is daardoor minder

effectief als het wordt toegepast voor een vertakte leidinginstallatie. De waterkwaliteit, in zijn

algemeenheid, wordt met deze techniek niet verbeterd. Koper/zilver-ionisatie is wel effectief,

maar heeft een milieutechnische keerzijde. Bij deze techniek worden zware metalen (koper en

zilver) aan het water toegevoegd.

Ultrafiltratie is een robuuste techniek die niet alleen helpt biofouling, E.Coli, Enterococcen en

Legionella te beheersen, maar u ook helpt aan een topkwaliteit van uw drinkwater.

Tot slot is ultrafiltratie doorgaans voordeliger dan de twee genoemde alternatieven.

AquaTiem.nl

een schone start!

• Plaatsing Ultrafiltratie

• U ontvangt een Legionella beheersplan
• Jaarlijks wordt het water bemonsterd
voor microbiologische controle

• Naast het koloniegetal wordt het water
geanalyseerd op Legionella, E.coli
en Enterokokken

• Jaarlijks worden de keerkleppen gecontroleerd
• Jaarlijks wordt het sediment uit de boilers
verwijderd (enkel boilers >20liter)

• Jaarlijks onderhoud Ultrafiltratie (Wisselfilter
wordt voor u opgeslagen)

KRNWTR+ is een sociale onderneming die het gebruik van

single-use plastic waterflesjes tegengaat en streeft naar een

plasticvrije oceaan. Door duurzame watertappunten te plaatsen
bij bedrijven, scholen en in de horeca zorgen ze voor gefilterd,

gekoeld en bruisend water.

Met AquaTiem biedt KRNWTR+ ook de Maritieme sector

een veilig en duurzaam alternatief voor verpakt bronwater.
Dat scheelt geld, gedoe en een hoop afval.

staat voor veilig en
duurzaam drinkwater
Het duurzame alternatief voor
Gefilterd, koud, en

verpakt flessenwater zonder

bruisend water

onnodig afval en transport.

Kijk voor meer informatie op

AquaTiem.nl

Uniek Dutch Design
Goedkoper dan
flessenwater
Duurzaam, lekker
en lokaal
Minder afval,
kleinere ecologische
voetafdruk

De robuuste watertap voor veilig en schoon drinkwater
Vul het aan
met onze
lokale en 100%
natuurlijke
siropen!

Vanaf
€69,- per
maand

O.a. deze bedrijven zijn met ons in zee gegaan:

AquaTiem is een product van:

Benieuwd naar de mogelijkheden? Check krnwtr.nl

‘Voor al uw vragen
over waterkwaliteit’

In samenwerking met:

