
Med MPS mäter du skillnaden 
i mikrometer



MPS –den rät
Den ökande nedsmutsningen i vår omvärld bero-

ende av ökad civilisation, accepteras inte längre 

av varken allmänheten eller myndigheterna.

MPS är vår produktgrupp kvaliteter, avsedda för fi ltrering av ultrafi na el-

ler submicrona fritt svävande partiklar, vilka normalt är mycket svåra att 

urskilja, med bra reslutat.

Oavsett om det rör sig om kemisk, metallurgisk, eller annan typ av in-

dustri med behov att effektivt fi ltrera dessa fi na partiklar, är våra MPS 

kvaliteter den rätta lösningen. Genom att använda extremt fi na micro-

fi brer, ökar antalet fi brer i ytskiktet, härigenom många fl er fi na porer i 

fi lterduken.

Fördelarna med MPS kvaliteter:

• Lägre emission, minde utsläpp, normalt under 1 mg/m3.

• Längre livslängd på fi lterslangarna, genom färre renspulser.

• Lägre tryckfall och mer lättrensade fi lterslangar.

• Mindre energiåtgång, mindre tryckluftsförbrukning.

• Effekten ökar med högre fi lterbelastning.
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Fig 2. Stoft- och rengassida.
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Fig 1. Tvärsnitt av fi lterslang från ett gjuteri efter 
två års användning.

Fig 3. Klassifi cering av stoftpartiklar. Fig 4. Emissionsvärde



tta lösningen
MPS® har visat goda egenskaper i många 

branscher och bevisat att det är lönsamt att 

använda MPS kvaliteter i många olika typer av 

användningsområden.

• Aluminium-, bly- och kopparsmältning

• Järn- och stålframställning

• Gjuterier- och metallbearbetning

• Kol- och bioeldade kraftverk

• Avfallsförbränning

• Träindustrier
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Fig 6. Antal fi brer per kvm fi lteryta.

Fig 7. Hullingförsedda nålar binder fast fi brerna i
varandra och i basväven.

Fig 5. Kombinera gärna MPS med CS 17, stoft- och vatten-
avstötande impregnering.



Filtex produktgrupper

- Filpac Luftfi lter

- Relim Panelfi lter

- Relim Mikrofi lter

- Filterslangar

- Filterkassetter

- Filterpåsar

- Filterkorgar

- Filterpressdukar

- Sil- och siktdukar

- Filbag våtfi lter

- Centrifugdukar

- Lackeringsfi lter: Filtex effektiva och uppskattade fi lter för
effektiv luftfi ltrering vid billackering.

- Filpac Lågimpulsslang: För en stor, varierad och
rumsanpassad lufttillförsel. Garanterar ett synnerligen dragfritt och 
jämt luftfl öde.

- Tillbehör och service: Bland annat, skåp för påsfi lter,
kompaktfi lter, kolfi lter och kombinationer av dessa.
Samt läcksökningspulver.

Våra nöjda kunder:

ABB, Ahlsell, Akzo Nobel, Alufl uor, Bilia, BPA, Bravida, Carlair,

Cambrex, Cerealia, Danogips, Duni, Eka Chemical, Geveko, GSM

Filterteknik, HSB, Icopal, Kemira, Korsnäs, Kubal, Lacktyl, Lindab,

Moelven, Munters, NCC, Ovaco Steel, Peab, Perstorp, Pivab, Rexam,

Riksbyggen, Ringhals, Saab, SCA Hygien, Skanska, Stadex, Stena,

Tetra Pak, TMD Fricition, Vattenfall, Vital och Volvo.

Ventilation - Stoftavskiljning - Lågimpulsslangar - Våtfilter

Box 55 • 511 21 Kinna
Tel. 0320-20 98 70
Fax 0320-20 98 79
www.fi ltex.se
info@fi ltex.se

m
at

hi
ni

c.
se

   
20

0
5/

11


