
 

 

 

 Reiniging zonder hoge druk 
- Optimale en zachte applicatiemogelijkheden voor gevoelige 

en waardevolle oppervlakken 
 

 Reiniging zonder water 
- Droog werken (geen bouwvocht) 
- Bruikbaar bij vorst 

 

 Reiniging zonder chemicaliën 
- Goed voor het milieu 
- Geen verwijderingskosten 

 

 Gesloten circuit reiniging 
- Laag straalmiddelverbruik 
- Eco-vriendelijk 
- Hoge mate van bescherming tegen ongevallen, aangezien 

het systeem alleen kan functioneren als het circuit gesloten is 
- Herhaald gebruik van het granulaat 

 

 Eenvoudige bediening 
- Korte opleidingsperiode 
- Snelle montage en demontage 
- Aansluiting op de gebruikelijke voeding 
- Geen beschermende kleding nodig 

 

 Ecologisch 
- Milieuvriendelijk en toekomstgericht werken 
- Eenvoudige verwijdering (geen gevaarlijke afval) 

 

 Milieuvriendelijk 
- Weinig geluidsoverlast (75 dB, zoals een standaard 

stofzuiger) 
- Continue bedrijfs- of klantenwerking tijdens het schoonmaken 

 

 Compact, licht en robuust 
- Mobiel gebruik 
- Comfortabel transport 



                

 

 Zonder hoge druk 
 Zonder water 
 Zonder chemicaliën 
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Zo werkt het: 

Na het inschakelen wordt de straalkap op het oppervlak 
geplaatst en hecht deze zich door middel van negatieve 
druk. Het circuit wordt gesloten wanneer de straallans in de 
straalkap wordt gestoken. Het granulaat wordt met 
onderdruk via de flexibele zuigslang naar de straalkap 
gebracht en komt via de straallans aan het oppervlak. Door 
de straallans te bewegen, wordt het oppervlak gereinigd, 
ontkalkt of opgeruwd. Het granulaat en de verwijderde 
vuildeeltjes worden in het bovenste gedeelte van de 
machine gezogen. Daar wordt het afgescheiden door middel 
van het cycloonprincipe. De vuildeeltjes worden opgevangen 
in het fijnstoffilter en het granulaat valt in het centrale 
reservoir. Het granulaat kan handmatig worden afgetapt in 
de opslagcontainer voor hergebruik. De grove bestanddelen 
blijven op de zeef achter. Het werkproces begint opnieuw. 

Graffiti op beton     Graffiti op pleister 

Reiniging gewassen beton    Brandschade herstel 

Granietreiniging     Verwijderen markering 

Fotogravure     Metaalbewerking 


