Hout

SCHILDERS
OPGELET!

Metaal

Graffiti verwijderen

HET VERWIJDEREN VAN OUDE VERFLAGEN
IS VAAK EEN TIJDROVENDE BEZIGHEID
Luchtgommen met het IBIX® system is de oplossing voor het snel
en effectief verwijderen van verf- en waslagen zonder de
ondergrond te beschadigen. Dit geldt ook voor moeilijk bereikbare
plekken zoals hoekjes en gaten. U heeft hierbij het beste en
snelste resultaat met de minste inspanning.

TOEPASSINGEN HOUT
• Verwijderen verf, vernis en waslagen van meubels, balken, trappen, rabatdelen etc.
• Reinigen van verweerd hout.
• Opruwen en reinigen van bestaande verﬂagen (zonder deze volledig te verwijderen).
• Zeer dikke verﬂagen in korte tijd verwijderen.
• Zonder enige beschadiging kwetsbare ornamenten van verf of was ontdoen.
• Houtsnijwerk onder lage druk reinigen.

TOEPASSINGEN METAAL
• Verwijderen verf- en roest van garagedeuren, machines, gietijzer, hekwerk etc.
• Effectief verwijderen roest met een reinheidsgraad van SA 2½
• Op moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig ontroesten / ontlakken
• Goed vastzittende verﬂagen snel opruwen en schoonstralen voor een nieuwe verﬂaag.
• Ook dikke roest verwijderen.
• Stofvrij stralen met behulp van afzuigmal of waternevel.
• Walshuid verwijderen.

TOEPASSINGEN GRAFFITI VERWIJDEREN
• Grafﬁti kan altijd verwijderd worden ongeacht waarmee het aangebracht is
• Grafﬁti met soda verwijderen van gepolijste ondergronden en glas.

OP KLEINE SCHAAL PLAATSELIJK
LUCHTGOMMEN

SET

1

• IBIX® 9
• Airpress elektrocompressor (230V)
• IBIX® nakoeler 1 m³

KLEINERE OBJECTEN STRALEN
ZOALS MEUBELS, ORNAMENTEN ETC.
• IBIX® 9
• IBIX® E500 compressor (2x 230V)
• IBIX® nakoeler 1 m³
SET 2

KLEINERE TOT MIDDELGROTE OBJECTEN
STRALEN ZOALS MEUBELS, RABATDELEN,
KLEINE TRAPPEN, GRAFFITI ETC.

SET

3

• IBIX® 9
• IBIX® B900 benzinecompressor
• IBIX® nakoeler 1 m³

ZOWEL KLEINE ALS GROTE PROJECTEN
ZOALS, MEUBELS, TRAPPEN, RABATDELEN,
GEVELREINIGING ETC.

SET

4

• IBIX® 25
• VRK 200 benzinecompressor
met ingebouwde nakoeler

Bovenstaande sets zijn ter indicatie. De IBIX® units zijn uiteraard ook los verkrijgbaar.

We voeren ook een brede range van accessoires en PBM.
Bekijk ons YouTube
kanaal voor veel
voorbeeld filmpjes

