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Za doseganje visokih standardov kakovosti pri iz-
delavi posameznih delov morajo biti vsi proizvod-
ni procesi med seboj popolnoma usklajeni. Razvili 
smo metodični postopek, pri katerem skupaj z 
vami sistematično opredelimo vaše potrebe in zah-
teve ter tako najdemo najboljši možen postopek 
čiščenja. Ponujamo vam popolno podporo vse od 
osnovne zamisli do validiranega postopka čiščenja.

Strateško partnerstvo in visokokakovostno čiščenje izdelkov sta naši osnovni zavezi.

Primer 7-stopenjskega postopka v industriji medicinske tehnologije.

Nadaljujmo s sistemom

Desetletja izkušenj in uspeha

Za čiščenje brez sledi: 
pričnimo s sistemom.

+ Razvoj postopka

+ Izvedba

+ Poprodajne storitve

Stranka

Proizvajalec

SpremljanjeKvalifikacijaNamestitevRazvojAnalizaNajslabši 
možni primeri

Specifikacije 
kakovosti
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Čista rešitev 
za raznoliko 
industrijo:

Dodana vrednost, ki jo podjetje Borer 
Chemie AG ponuja svojim uporabnikom, 
je v konceptu visokokakovostnega 
čiščenja.  

Smo vodilno tehnološko podjetje z na-
jnaprednejšo tehnologijo profesionalnega 
čiščenja za industrijo, laboratorije, farma-
cijo in bolnišnice. Od leta 1965 razvijamo, 
proizvajamo in dobavljamo izdelke s pre-
verjenimi postopki za zahtevne aplikacije 
pod lastno blagovno znamko deconex®.

Oddelek za industrijo podjetja Borer za-
gotavlja čiščenje brez sledi, ponovljive 
postopke in skladnost s predpisi. Naši stro-
kovnjaki zagotavljajo navedene zahteve, 
ne glede na to, ali razvijajo, prilagajajo oz. 
nadzorujejo proces čiščenja.  

Na ta način ustvarimo dodano vrednost 
vašega proizvodnega procesa.

• Urarska industrija
• Optika
• Precizna mehanika
• Medicinska tehnologija
• Čiščenje orodij za 

množično proizvodov

V industriji je čiščenje površine izdelka 
pomemben del proizvodnega postopka. 
Proces brezhibnega čiščenja neposredno 
vpliva na kakovost vaših izdelkov.

Naše znanje-vaša dodana vrednost

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
čiščenja in strokovnim znanjem s po-
dročja tehnologij površin vam lahko 
svetujemo o vseh vidikih visokozahtev-
nega čiščenja.

Naši strokovnjaki sodelujejo z vami pri 
celovitem načrtovanju postopka čiščen-
ja. Upoštevamo vaše korake procesa na 
začetku in koncu proizvodnega procesa, 
kot tudi vaše preference ter zahteve (npr. 
glede vrste sistema in produktivnosti). 
Ostajamo nevtralni partner – odločitev je 
vaša.

Massimo Desole
Direktor oddelka za industrijo

Trije primeri rešitev:

Natančno čiščenje očal in sončnih očal 
pred nanosom trdih prevlek:
• nahrapanje površine za boljši oprijem prevleke
• odstranitev prstnih odtisov in prahu

Ali nanos protiodsevnih prevlek s predhodno odstranitvijo:
• prstnih odtisov in prahu
• delcev vseh zvrsti

Čistila narejena na vodni osnovi nudijo najvišjo varnost 
za uporabnike in paciente. Čistilna sredstva deconex® MT 
temeljijo na visokih zahtevah proizvajalcev medicinskih 
pripomočkov. Brez uporabe sestavin, ki jih je težko sprati, 
kot so sredstva za zaviranje korozije, parfumi in barvila.

Tekoči čistilni koncentrati za čiščenje trdovrat-
nih in močno lepljivih ostankov na orodjih za 
množično proizvodnjo.

Optika

Čiščenje orodij
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Natančno čiščenje očal in sončnih očal 
pred nanosom trdih prevlek:
• nahrapanje površine za boljši oprijem prevleke
• odstranitev prstnih odtisov in prahu

Ali nanos protiodsevnih prevlek s predhodno odstranitvijo:
• prstnih odtisov in prahu
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Tekoči čistilni koncentrati za čiščenje trdovrat-
nih in močno lepljivih ostankov na orodjih za 
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• prstnih odtisov in prahu
• delcev vseh zvrsti

Čiščenje orodij
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Tekoči čistilni koncentrati za čiščenje trdovrat-
nih in močno lepljivih ostankov na orodjih za 
množično proizvodnjo.
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Natančno čiščenje očal in sončnih očal 

Čistila narejena na vodni osnovi nudijo najvišjo varnost 
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