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Ultra-X-Tex  
ULTRA-X-TEX JA SEN KÄYTTÖKOHTEET 

 
Ultra-X-Tex-kangasta voi käyttää useisiin tarkoituksiin, sillä se soveltuu sekä hulevesi- että puhdistusso-
velluksiin. Sen patentoidussa koostumuksessa käytetään yhdistelmää käsitellyistä kuiduista, jotka imevät 
luonnostaan öljyjä ja rasvoja vedestä samalla päästäen veden virtaamaan materiaalin läpi. Ultra-X-Tex-
kangas pitää imemänsä öljyt ja rasvat sisällään eikä päästä niitä takaisin veteen. 

 
• Koska Ultra-X-Tex-kangas on rasvahakuinen, eli se imee itseensä valikoivasti ennemmin öljyä ja 

rasvaa kuin vettä, se poistaa hiilivedyt vedestä erittäin tehokkaasti. 

• Ultra-X-Tex on erinomainen vuotojen torjunnan väline, joka imee materiaalin laajoihin kuitupintoi-
hin ja teollisesti tuotettuihin huokosiin nestemäiset hiilivedyt, mukaan lukien raakaöljyn sekä eläin- 
ja kasviperäiset öljyt. 

• Kun Ultra-X-Tex-kangasta käytetään suodattimena, vesi läpäisee sen vapaasti samalla, kun hiilivety-
jen adsorptio alkaa niiden koskettaessa materiaalia. Ultra-X-Tex-kankaan käsiteltyjen kuitujen valta-
van laaja rasvahakuinen pinta-alue tekee siitä äärimmäisen tehokkaan. 

• Ultra-X-Tex-kangas soveltuu käytettäväksi massana muille vedenkäsittelyaineille, kuten selektiivi-
sille zeoliiteille, aktiivihiilelle, nollavalenssiselle raudalle jne. Ultra-X-Tex-kangasta voi näin käsitellä 
poistamaan tiettyjä kemiallisia yhdisteitä. 

• Ultra-X-Tex on kustannustehokas verrattuna moniin nykyaikaisiin suodatusvälineisiin, sillä se ad-
sorboi/absorboi keskimäärin 20 kertaa oman painonsa verran hiilivetyjä. 

• Prässin tai sentrifugin avulla Ultra-X-Tex-kankaan imemästä öljystä voi irrottaa uudelleenkäyttöön 
85–90 %, joten myös kangasta voi käyttää uudelleen. 

• Ultra-X-Tex-kankaasta voi tehdä yhtenäisiä mattoja tai tilkkeitä, joita on helppo hyödyntää monen-
laisissa sovelluksissa ja suodatinvälineissä. 

• Ultra-X-Tex on ympäristöystävällistä ja helppokäyttöistä. Siitä ei vuoda haitallisia aineita ympäris-
töön ja poltettuna se tuottaa vain vähän tuhkaa ja muita jäämiä. 

• Saat mahtavat tulokset joko tukkupakkauksella erinomaisia Ultra-X-Tex kuituja tai huipputehokkaalla 
Ultra-X-Tex-kangasrullalla! 
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Käyttösovellukset 
 
 

Hulevesi ja pintavesi 
 

• Viemärien, hulevesiputkien, huoltokaivojen tyhjennyspumppujen yms. putkijärjestelmien poistopään 
suodatin, esim. Ultra-Pipe Sock -putkisuodatin 

• Huleveden suodatin, jonka voi asettaa viemärin suulle, esim. Ultra-Drain Guard -viemärisuodatin 

• Pintaveden suoja 

• Pintavesihuuhtouman loppupuhdistus ja kalvonpoisto 

• Parantaa lisäsuodattimena huomattavasti öljyn/vedenerottimien suorituskykyä 

 
Rakentaminen ja tuotanto 

 
• Käytetään yleisesti raskaan kaluston ja koneiston alla imemässä hydraulineste- ja öljyvuodot 

• Monipuoliset vesiensuojelutoimenpiteet (Yhdysvaltain ja Kanadan Best Management Practices, BMP) 

• Poistaa torjunta-altaiden öljysaasteet ja -kalvot 

• Öljyn/vedenerottimien päivittäminen uusimpien vaatimusten mukaisiksi 

• Pienhiukkasten erotus jätevedestä 

• Suodattaa öljyt ja sedimentin hulevesiviemärien suuaukoilla 

 
Yleiset sovellukset 

 
• Jäteveden puhdistuksen esikäsittely 

• Edullinen esikäsittely kalvojen suodattamisessa 

• Ohuiden kalvojen poisto 

• Öljynpoisto erilaisissa säiliöissä 

• Asfaltin erotus tien maanpohjasta 

• Kaatopaikkojen rajausmateriaali pitkäaikaiseen öljyn imemiseen 

• Roska-autojen säiliön tiiviste, joka estää öljyn valumisen 

 
Sovellukset meressä 

 
• Öljyvuodot, mukaan lukien kaikentyyppiset ja minkä tahansa viskositeetin omaavat öljyt 

• Rannan suojelu öljyvuodoissa, esim. Ultra-Spill Fence -öljyntorjunta-aidan avulla 

• Öljypuomit öljyvuotojen rajaamiseen ja puhdistukseen, esim. Ultra Oil Boom -öljypuomit 

• Öljynporauslautat; käytetään prosessiveden suodatussäiliöissä, jotta vesi saadaan puhdistettua 
kansainvälisten lakien mukaisesti ennen sen päästämistä takaisin mereen 

• Laivojen painolastisäiliöiden veden puhdistus öljystä 

• Öljyn suodatus pilssivedestä 

• Lastauslaiturien hiilivetysuodatus 

• Hiilivetykalvojen (öljy) poistaminen 

• Veneiden ja laivojen vedenpoistoaukkojen suodatin pesuveden puhdistukseen 
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Sovellukset armeijan käyttöön 
 

• Yhdysvaltain merivoimat, rannikkovartiosto ja ilmavoimat käyttävät Ultra-X-Tex-kangasta huoltotar-
koituksiin ja maalle rakennettujen varastojen öljyvuotojen ja -päästöjen ehkäisyyn 

• Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen julkinen insinööritekniikka-, suunnittelu- ja rakennusvi-
rasto (USACE) käyttää Ultra-X-Tex-kangasta öljyn/vedenerottimien poistoveden loppusuodatuk-
seen ennen veden päästämistä vesistöihin 

 
Öljyteollisuus 

 
• Vesistöjen ja merien öljyvuodot 

• Säiliöiden ja varastoalueiden suojaaminen 

• Öljykuljetusten suojaaminen 

• Jalostamojen jäteveden suodatus 

• Öljynporauslauttojen prosessiveden suodatus 

• Jalostamojen rajausaidat 

• Tankkien ja putkistojen huuhtomiseen käytetyn veden loppusuodatus 

• Sähköalajakokeskusten pohjavesisuojat muuntajien öljyvuotojen varalle 

• Energian tuotannossa käytettyjen patojen turbiinien öljyvuodot. Ultra-X-Tex-kangasta käytetään 
poistoveden suodattamiseen vaatimusten mukaiseksi, mikäli ppm-lukema ylittää sallitun rajan. 

 
Ravintolat ja elintarvikkeiden käsittely 

 
• Öljyjen suodatus lattiakaivojen rasvanerottimissa 

• Öljyn suodatus luuttuamiseen käytetystä vedestä 

• Katolle kertyvän öljyn imeminen grillien tuuletuskanavista 

• Vesikourujen veden öljynsuodatus, esim. Ultra-Downspout Guard -vesikourusuodatin 
 
 

Kuljetusala 
 

• Ajoneuvojen pesemiseen käytetyt tilat: rekkojen, bussien ja raskaan kaluston pesu 

• Rautatiet: öljyn imeminen raiteiden välistä ja valuvan öljyn kerääminen moottorien alta 

• Lentokentät: linjakuivatuskourut. Ultra-X-Tex imee kiitoradalle valuvan öljyn. Käytetään myös huol-
tohangaareissa ja öljyvuotojen torjunnassa. 

• Palolaitokset: käytetään vaarallisten aineiden torjunnassa sekä useissa laitosten sisäisissä sovelluk-
sissa. 

 
 

Ultra-X-Tex-kangas on saatavilla 1,52 x 76,2 m rullina tai paaleina. Käytetyn Ultra-X-Tex-kankaan voi 
käyttää hiiltä tehokkaampana polttoaineena, josta jää alle 1 % tuhkaa. Tämä on kestävää kehitystä 
parhaimmillaan! 
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