
WATERBAD ERGERNISSEN
MICROBIOLOGISCHE CONTAMINATIE, 
WATERBAD BIJVULLEN, DESINFECTEREN ETC.

Bent u vanwege water gerelateerde microbiologische contaminatie, het ook zo zat om 
continu het water van uw waterbad te desinfecteren en bij te vullen?
Maak nu kennis met de aluminium beads. De beads zijn de perfecte vervanging van water 
in uw waterbad en inzetbaar voor vele toepassingen.  

EFFICIËNTIE

- Nooit meer water bijvullen
- Nooit meer droogkoken
- Geen noodzaak tot desinfecteren
- Eenvoudig te reinigen
- Geen loswekende labels

ECONOMISCH

- Geen behandeld water meer
- Herbruikbaar
- Geen aanschaf van rekjes of     
   verzwaringsringen
- Waterdichte buizen is niet  
   noodzakelijk

DUURZAAM

- Bespaart honderden liters water    
   per jaar
- U kunt milieuvriendelijke   
   desinfectiemiddelen gebruiken
- Energiezuinig: houdt goed de  
   warmte vast 

Een droog ‘waterbad’ met beads
Het is één van de ergernissen op het lab: een waterbad gevuld met water.  
Het waterniveau te laag, demiwater halen, kalkafzetting langs de randen, bij 
hoge temperaturen overal condenswater en niet te vergeten de nattigheid 
wanneer je de spullen uit het waterbad haalt. Voor een goede hygiëne en 
de mogelijke groei van bacteriën in het water te voorkomen, is het verversen 
van het water ook essentieel. Beads vervangen eenvoudig het water in uw 
waterbad waardoor bovenstaande ergernissen verleden tijd zijn. 
 
Nog een voordeel is dat erlenmeyers, flessen, puntbuizen en multiwell platen 
zonder het gebruik van rekjes in de beads kunnen worden geplaatst. Ook gaan 
de spullen niet drijven en kunnen de monsters indien nodig volledig onder de 
beads worden gestopt zonder risico van het binnendringen van badwater. Dus 
ook verzwaringsringen zijn overbodig.
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MULTIFUNCTIONEEL INZETBARE BEADS
TE GEBRUIKEN BIJ  -80̊C T/M 320̊C

Beads zij n niet alleen zeer geschikt voor het verwarmen, maar ook ideaal te gebruiken om 
materiaal/monsters te koelen of juist koel te houden. Met beads vervangt u niet alleen het 
water uit uw waterbad, maar ook ij s uit de ij smachine.   

CONTACT

Boom B.V.
Rabroekenweg 20, 7942 JE Meppel 
P.O. Box 37, 7940 AA Meppel
The Netherlands
T. +31 (0)522-26 87 00
E.  boombv@boomlab.nl
Whatsapp. +31 (0)6-53 859 900
www.boomlab.nl

Z� n alle waterbaden geschikt voor beads?

Er zij n diverse baden geschikt voor beads. Wilt u zeker weten of uw waterbad 
geschikt is voor beads? Neem dan contact op met ons apparatuurteam 
via service@boomlab.nl. Of vraag ons apparatuurteam naar een combi 
aanbieding: een (water)bad inclusief beads  .

www.boomlab.nl/beads

IJ s is verleden t� d

Moet u diepgevroren monsters verplaatsen van de vriezer naar uw werplek? 
Beads zij n een goed alternatief voor ij s uit een ij smachine. U bevriest 
een hoeveelheid beads in de vrieskast of -80 ̊C vriezer en u heeft altij d 
herbruikbare ij sbeads zonder de noodzaak van een ij smachine. Hierdoor heeft 
u ook geen hinder meer van het smeltende ij swater. 
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