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Ultrasoon reinigen: een nieuw tijdperk voor uw onderhoud

Traditionele reinigingsmethoden zijn tijdrovend, arbeidsintensief en tasten het oppervlak aan. Door het gebruik van een 
ultrasoon reinigingssysteem verkrijgt men betere resultaten waarbij het handmatige werk beperkt is en geen slijtage 
optreedt. Dit werkt direct kostenbesparend.

De methode is zeer snel, milieuvriendelijk en doeltreffend. Het verbruik van energie en reinigingsmiddel is laag.

Met ultrasoon reinigen is het mogelijk om vuil te bereiken en te verwijderen in blinde gaten, koelkanalen enzovoorts waar 
andere methodes vaak bewezen hebben niet doeltreffend te zijn.

toepassingen

industrie toepassing Verontreiniging
Artsenpraktijken en 
ziekenhuizen

Chirurgische instrumenten, 
implantaten, prothesen

Eiwitten, vet, bloed

Auto-industrie Motoronderdelen, 
cilinderkoppen, injectoren en 
carburatoren

Olie, verbrande kool, oxidatie, 
verf

Auto- en motorwerkplaatsen Velgen, injectoren, 
carburatoren, motoronderdelen, 
transmissies, versnellingsbak, 
spraypaintpistolen

Olie, verbrande kool, oxidatie, 
verf

Brandweer Onderhoud van 
ademtoestellen, gasmaskers

Speeksel, stof

Dentale sector Tandartsinstrumenten, 
tandprotheses en beugels

Eiwitten, vet, bloed

Elektronica Printplaten en wafers Stof en oliedampen
Houtbewerking Zaagbladen, zaagkettingen, 

profielfreesjes en 
machineonderdelen

Smeer- en koelmiddelen, 
houtresten, zaagsel

Kerncentrales Decontaminatie Stof, vet, olie (besmet)
Kunststof en rubber Onderhoud van matrijzen, 

stempels, spuitgietmatrijzen
Oxides, aanslag door gassen, 
lossingsmiddelen, rubber 
en kunststof residuen, olie, 
aanslag

Juwelen Ringen, kettingen, armbanden 
en edelstenen

Stof en vet

Landbouw Onderdelen van melkmachines Melk, stof, vet en olie
Levensmiddelen Messen, vleescontainers, 

onderdelen van koffie-
automaten

Eiwitten, vet, bloed

Lithografie Drukrollen, printkoppen, zeven Inkt
Metaalbewerking Draai-, frees- en 

stansonderdelen, frezen, 
matrijzen 

Snij- en koelemulsies, 
spaantjes, lep- en polijstpasta

Optisch Glazen, lenzen, objectiven, 
brillen

Stof, vet (vingerafdrukken)

Spoorwegen Display panelen, 
persluchtfilters

Stof, vet, olie

Sport Onderhoud van duikuitrusting, 
golfclubs

Speeksel, vuil van buiten

Tatoeage- en nagelstudio's Tatoeagenaalden, frezen, 
vijlen, pincetten en scharen

Bloed, vet

Voedingsindustrie Messen, filters Etensresten, stof en vet
Vliegtuigindustrie Onderdelen, schoonmaak voor 

scheuren-check
Vuil, vet, olie, kalk
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Voordelen
• Kort reinigingsproces, dus tijdwinst;
• Geen handmatig werk. Tijdens het reinigingsproces kan de operator andere 

werkzaamheden verrichten;
• Hoog reinigingsniveau zorgt voor een langere standtijd in de productie;
• Nauwkeurige hoeken en oppervlakken blijven onaangetast, waardoor de levensduur 

van het te reinigen onderdeel langer is;
• Oplosmiddelen zijn overbodig vanwege het op water gebaseerde reinigingsproces;
• Verkrijgbaar in alle mogelijke dimensies;
• Eenvoudige en gebruiksvriendelijke machines.
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preset reinigingsapparaten, Kemet
Deze ultrasone reinigingsapparaten werken op een frequentie van 37 kHz. Ze zijn 
ontworpen voor dagelijks gebruik. De verwarming kan in stappen van 5°C ingesteld 
worden met een maximum van 80°C. 

• Verkrijgbaar met een inhoud van 0.8 tot 30 liter;
• NIEUW: toegevoegde mogelijkheid om veelgebruikt reinigingsprogramma op te 

slaan, waardoor het reinigingsproces exact herhaalbaar wordt;
• Inclusief roestvaststalen afvoer voor de Kemet 6P en groter (optioneel ook voor de 

Kemet 3P);
• Eenvoudig, intuïtief gebruik door duidelijke bedieningselementen.

model Kemet 1p Kemet 3p Kemet 6p Kemet 12p Kemet 18p Kemet 30p
Interne afm. korf (mm) 172 x 66 x 30 191 x 95 x 50 246 x 106 x 75 240 x 181 x 

120
267 x 241 x 
120

443 x 238 x 
120

Max. belasting korf (kg) 1 1 5 7 8 10
Externe afm. (mm) 206 x 118 x 

178
322 x 175 x 
214

380 x 184 x 
265

380 x 272 x 
323

386 x 335 x 
320

570 x 330 x 
320

Interne afm. (mm) 190 x 85 x 60 235 x 134 x 97 298 x 150 x 
150

297 x 238 x 
200

330 x 300 x 
200

500 x 298 x 
200

Tankdikte (mm) ± 0.6 ± 0.7 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8 ± 0.8
Tankinhoud (l) 1 3 6 12 18 30
Werkvolume (l) 0.8 1.9 4.3 9.0 12.9 20.6
Verwarmingsvermogen (W) 60 200 400 800 800 1200
Ultrasoon vermogen eff./piek (W) 30/240 80/320 150/600 200/800 200/800 300/1200
Ultrasoon frequentie (kHz) 37 37 37 37 37 37
Aansluitspanning 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Afvoer nee optioneel ja ja ja ja

art.nr. 5380100 5380300 5380600 5381200 5381800 5383000

toebehoren Kemet tafelmodellen preset

model Kemet 1p Kemet 3p Kemet 6p Kemet 12p Kemet 18p Kemet 30p
Kunststof deksel 5380101 5380301 5380601 5381201 5381801 5383001
RVS korf 5380102 5380302 5380602 5381202 5381802 5383002
Deksel/bekerhouder 5380103 5380303 5380603 5381203 5381803 5383003
set: deksel/bekerhouder, 2 
bekerglazen 600ml met deksel en 
rubber ringen

5380104 5380304 5380604 5381204 5381804 5383004

Bekerglas Ø 80 mm, 600 ml 5380105 - - - - -
Bekerglas Ø 95 mm, 600 ml - 5380305 5380605 5381205 - -
Bekerglas Ø 95 mm, 1000 ml - 5380306 5380606 - - -
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Dura reinigingsapparaten, Kemet
Dit type ultrasone reinigingsapparaten is een stevig tafelmodel dat werkt op een 
frequentie van 37 kHz. Ze zijn ontworpen voor dagelijks industriëel gebruik. De 
verwarming kan in stappen van 5°C ingesteld worden met een maximum van 80°C. 

• Verkrijgbaar met een inhoud van 45 of 90 liter;
• Van roestvaststaal (V4A) gelaste tank, geschikt voor veelvuldig gebruik.

model Kemet 45t Kemet 90t
Interne afm. korf (mm) 455 x 265 x 195 550 x 465 x 190
Max. belasting korf (kg) 20 30
Externe afm. (mm) 600 x 425 x 467 700 x 625 x 467
Interne afm. (mm) 500 x 300 x 320 600 x 500 x 320
Tankdikte (mm) ± 2.0 ± 2.0
Tankinhoud (l) 45 90
Werkvolume (l) 35 75
Verwarmingsvermogen (W) 1600 2000
Ultrasoon vermogen eff./piek 
(W)

400/1600 800/3200

Ultrasoon frequentie (kHz) 37 37
Aansluitspanning 230V 230V
Afvoer ja ja

art.nr. 5384500 5389000

toebehoren Kemet tafelmodellen Dura

model Kemet 45t Kemet 90t
RVS deksel 5384501 5389001
RVS korf 5384502 5389002
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De BuBble bag is een nieuw, innovatief type zakje voor 
gebruik in ultrasone baden. Om de reiniging nog beter 
te maken, zijn de binnenwanden van het zakje bewerkt 
met een patroon. Deze gepatenteerde bewerking zorgt 
voor aanzienlijk meer microbellen en daarmee voor een 
betere en snellere reiniging van de producten binnen in de 
BuBble bag. 

Voordelen
• Sneller en beter ultrasoon reinigen van kleine, 

specifieke voorwerpen;
• Dempt ultrasone trillingen niet, in tegenstelling tot de 

gebruikelijke glazen bekers, ijzeren korven en plastic 
houders;

• Geen kruisbesmetting tussen reinigingsbeurten, want 
de vervuiling wordt met het zakje verwijderd;

• Mogelijkheid om meerdere reinigingsmiddelen naast 
elkaar te gebruiken;

• Minder reinigingsvloeistof per reinigingsbeurt nodig
• Het ultrasone bad blijft schoon;
• Geen contactschade bij meerdere items;
• Onderdelen die lostrillen blijven in het zakje bewaard.

BuBble bags

startpakket basis art. no.
• 1 doosje BuBble bags (100 stuks), middelgroot formaat;
• 1 ophangbeugel;
• 1 pincet.

32500

startpakket compleet art. no.
• 1 doosje BuBble bags (100 stuks), middelgroot formaat;
• 1 doosje sluitclips (6 stuks);
• 1 doseerfles;
• 1 ophangbeugel;
• 1 muurbeugel;
• 1 pincet.

32501

Zakjes groot art. no.
200 x 150 mm, 100ml (50 st.) 32505

Zakjes middelgroot art. no.
100 x 150 mm, 50ml (100 st.) 32510

Zakjes klein art. no.
75 x 100 mm, 20ml (100 st.) 32515
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BUBBle Bags

tot wel 50% kortere behandeltijden met de Finnsonic 
mi ultrasoon machines.

FinnSonic is een compacte en snelle oplossing ten 
opzichte van het conventioneel reinigen van industriële 
onderdelen. Het bedienen van de machine evenals het 
reinigen en onderhouden van de onderdelen gaat simpel 
en moeiteloos. Mi tanks zijn gemaakt van RVS en zeer 
geschikt voor intensief gebruik.

Ultrasoon reinigen is zeer geschikt voor de meeste 
onderhoudswerkzaamheden. Een Mi machine kan 
worden uitgebreid tot ene modulaire meerstaps 
reinigingsinstallatie, indien gewenst. Het reinigingsproces 
kan worden verreikt middels een scala aan mogelijkheden, 
die op hun beurt weer een grotere kostenbesparing geven.

Voornaamste voordelen
• De nieuwe FinnSonic ultrasoon technologie biedt constant een maximale prestatie: 

• Automatische afstelling van ultrasoon frequentie en kracht op basis van de 
belasting;

• Volledig digitale generator - juist afgesteld en energiezuinig;
• Geavanceerde diagnostiek - voor het monitoren van prestatie en ten behoeve 

van servicemogelijkheden;
• Hoogste reinheidsniveau.

• Snel reinigingsprogramma;
• Goede ergonomie voor handmatige verwerking van items;
• Een rendabele oplossing;
• Compact ontwerp, neemt weinig vloeroppervlak in.

mi manden

model m80i m120i m160i

Interne afm. (mm) 540 x 290 x 310 540 x 400 x 360 1110 x 280 x 310
Maaswijdte 11 x 11 11 x 11 11 x 11
Draagvermogen (kg) 25 35 40
Materiaal RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301)
art.nr. 30181 30189 30190

mi deksels
Afneembare deksels.

model m80i m120i m160i
Materiaal RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301)
art.nr. 30182 30289 30191

mi scharnierende deksels
Scharnieren aan de achterzijde. Handvat aan de voorzijde.

model m80i m120i m160i
Materiaal RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301)
art.nr. 3008202 - 30192
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mi ultrasoon reinigingstanks - 30kHz
Geschikt voor gebruik met niet-agressieve waterige producten. Tankrand met waterkering. Met bodemultrasoon, echter 
ook mogelijk met zij-ultrasoon.

• Digitaal controlepaneel;
• Instelbare procestijd (00:00 - 500:59 mmm:ss) en temperatuur met 3 geheugenplaatsen;
• Max. instelbare temperatuur;
• 7-dagenklok;
• Externe bediening;
• Temperatuurbegrenzing;
• Droogloopbeveiliging;
• De m80i heeft steuntjes voor het uitlekken van de mand en een scharnierend deksel. Bij de grotere modellen kan dit 

op aanvraag.

Deze machine voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG (richtlijn voor Elektro Magnetische Compatibiliteit) en LVD-
richtlijn 2006/95/EG (Low Voltage Directive ofwel Laagspanningsrichtlijn).

model m80i m120i m160i m160i (2400W)
Externe afm. (mm) 760 x 460 x 720 740 x 580 x 745 1340 x 460 x 770 1340 x 460 x 770
Interne afm. (mm) 585 x 330 x 400 585 x 450 x 455 1180 x 330 x 400 1180 x 330 x 400
Vulniveau (l) 68 107 136 136
Verplaatsingsreserve (l) 10 14 20 20
Materiaal tank + frame RVS (AISI 304 / DIN 

1.4301)
RVS (AISI 304 / DIN 
1.4301)

RVS (AISI 304 / DIN 
1.4301)

RVS (AISI 304 / DIN 
1.4301)

Materiaal kranen RVS (AISI 316L) RVS (AISI 316L) RVS (AISI 316L) RVS (AISI 316L)
Verwarmingsvermogen (W) 2000 4000 6000 6000
Temperatuurbereik (°C) Omgeving - 80 Omgeving - 80 Omgeving - 80 Omgeving - 80
Ultrasoon vermogen (W)
(nominaal/piek)

1200/2400 1200/2400 1200/2400 2400/4800

Ultrasoon frequentie (kHz) 30 30 30 30
Booster/sweep/ontgassing ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja
Vulkraan 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Afvoer 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Overloop 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Niveausensor op basis van 

geleidbaarheid
op basis van 
geleidbaarheid

op basis van 
geleidbaarheid

op basis van 
geleidbaarheid

Voltage (VAC) 220-240 400/230 - 415/240 400/230 - 415/240 400/230 - 415/240
Frequentie (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60
Aansluitvermogen (W) 3200 5200 7200 8400
Zekeringen
T = traag

16AT 3x10A 3x16A 3x16A

Gewicht (kg) 73 87 120 120
Bijzonderheden 50 mm polyamide 

wielen
50 mm polyamide 
wielen

art.nr. 30081 30089 30091 30092
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Finnsonic mi

mi spoeltanks
Geschikt voor gebruik met niet-agressieve waterige producten. Voorzien van waterkering.

• Digitaal controlepaneel;
• Instelbare procestijd (00:00 - 500:59 mmm:ss) en temperatuur met 3 geheugenplaatsen;
• Max. instelbare temperatuur;
• 7-dagenklok;
• Externe bediening;
• Temperatuurbegrenzing;
• Droogloopbeveiliging
• De m80i heeft steuntjes voor het uitlekken van de mand en een scharnierend deksel. Bij de grotere modellen kan dit 

op aanvraag.

Deze machine voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG (richtlijn voor Elektro Magnetische Compatibiliteit) en LVD-
richtlijn 2006/95/EG (Low Voltage Directive ofwel Laagspanningsrichtlijn).

model m80ir m120ir m160ir
Externe afm. (mm) 760 x 460 x 720 740 x 580 x 745 1340 x 460 x 770
Interne afm. (mm) 585 x 330 x 400 585 x 450 x 455 1180 x 330 x 400
Vulniveau (l) 68 107 136
Verplaatsingsreserve (l) 10 14 20
Materiaal tank + frame RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301) RVS (AISI 304 / DIN 1.4301)
Materiaal kranen RVS (AISI 316L) RVS (AISI 316L) RVS (AISI 316L)
Verwarmingsvermogen (W) 2000 4000 6000
Temperatuurbereik (°C) Omgeving - 80 Omgeving - 80 Omgeving - 80
Vulkraan 1/4" 1/4" 1/4"
Afvoer 3/4" 3/4" 3/4"
Overloop 3/4" 3/4" 3/4"
Niveausensor op basis van geleidbaarheid op basis van geleidbaarheid op basis van geleidbaarheid
Voltage (VAC) 220-240 400/230 - 415/240 400/230 - 415/240
Frequentie (Hz) 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Aansluitvermogen (W) 2000 4000 6000
Zekeringen T = traag 16AT 3x10A 3x16A
Gewicht (kg) 57 74 110
art.nr. 30084 300891 30094
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Finnsonic VeRsa geniUs+

een slimme oplossing voor het reinigen van 
componenten in de producerende industrie

Vanwege grote verbeteringen in de technologie, worden er 
steeds hogere eisen gesteld aan producenten. FinnSonic 
Versa Genius+ is alweer de vierde generatie van de 
populaire Versa-reeks. De nieuwe Genius+ zit vol handige 
details en innovatieve FinnSonic Genius ultrasoon 
technologie. FinnSonic Versa Genius+ is de perfecte 
match voor uw eisen betreffende reinheid, productiviteit en 
VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) aspecten.

Voornaamste voordelen
• Modulair: flexibele procesconfiguratie voor een optimaal reinigingsresultaat;
• Compact: neemt weinig vloeroppervlak in;
• Slim: hoge productiviteit gecombineerd met uitstekende VGM-aspecten. 

Hoofdkenmerken
• Tankgroottes variërend van 50-180 liter;
• Draagvermogen van 10-50 kg;
•  Modulaire constructie;
•  Reinigings-, spoel- en droogmodules;
•  Filtratiemodules;
•  Procesautomatisering en transportmodules.

Verbeterde kenmerken
•  Reinigingsprestatie;
•  Flexibiliteit;
•  Gebruiksvriendelijkheid;
•  Energiezuinigheid;
•  Veiligheid;
•  Betrouwbaarheid;
•  Onderhoudsgemak.

Voornaamste toepassingen
•  Automotive;
•  Metaal;
•  Machinerie;
•  Elektronica;
•  Luchtvaart;
•  Onderhoud.
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Finnsonic VeRsa geniUs+

Reinigingsproces modules
Flexibele proces configuratie, optimaal reinigingsresultaat

FinnSonic Versa Genius+ reinigingslijnen zijn opgebouwd uit reinigings-, spoel- en 
droogmodules en hun opties. De scope kan variëren van een enkele handgestuurde 
unit tot een volledig geautomatiseerde meerstaps reinigingslijn. De basis van de 
reinigingslijn is de ultrasoon tank.

FinnSonic Versa Genius+ zet de nieuwe standaard voor modulair design. Slimme 
details voor vloeistofverbindingen, agitatie en sturing geven een functioneler, flexibeler 
en energiezuiniger proces.

nieuwe standaard voor functioneel modulair design
• Reinigingsprestatie;
• FinnSonic Genius+ ultrasoon technologie;
•  Krachtige JET spray tijdens onderdompeling;
•  Flexibiliteit;
•  Gemakkelijk aansluiten van verschillende tankmodule opties;
•  Gebruiksvriendelijkheid;
•  Ergonomische sturing;
•  Eenvoudige badwisseling;
•  Energiezuinigheid;
•  Dompelverwarmingselementen;
•  Digitale generatortechnologie;
•  Betrouwbaarheid;
• Geoptimaliseerd ontwerp voor geautomatiseerde verwerking van onderdelen;
•  Constructie met een verlengde levensduur;
•  Onderhoudsgemak;
•  Verhoogde overeenkomst tussen componenten.

Finnsonic genius+ ultrasoon technologie
Automatische aanpassing van de generator parameters - constant maximale prestaties

•  Constant meten van de belasting - frequentie- en vermogensregulatie;
•  Volledig digitale technologie - vlug en energiezuinig;
•  Geavanceerde diagnostiek - prestatie monitoring en onderhoudsmogelijkheden.

Finnsonic reinigingstechnieken

Ultrasoon
• Reinigingstank met ultrasoon agitatie - preciese en doordringende reiniging;
• FinnSonic Genius+ ultrasoon technologie - constant maximale prestatie;
• Frequentie sweep - uniform reinigingsresultaat;
• Vermogensbooster - extra vermogen voor uitdagende vervuiling;
• Ontgassen - sneller ontgassen van nieuwe reinigingsvloeistof;
• Verkrijgbaar in verschillende ultrasone frequenties;
• Ultrasoon transducers op de bodem van de tank;
• Tevens verkrijgbaar met zij-ultrasoon - wanneer de onderdelengeometrie of 

vervuiling dit vereist.

Jet
• Reinigingstank met sproeifunctie gedurende onderdompeling - reinigen en/of 

spoelen door een vloeistofstroom voor onderdelen met zelfs interne kanalen;
• Tip! Gebruik als voorreiniging of als de eerste spoelstap.
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Finnsonic VeRsa geniUs+

sonicJet
• Reinigingstank met unique SonicJet technologie - combineert ultrasoon en 

sproeien gedurende onderdompeling in één unit;
• Voor grondig reinigen of spoelen van onderdelen met een complexe geometrie en 

interne kanalen;
• SonicJet sturing waarmee de twee functies op instelbare tijden afgewisseld 

worden.

spoelen
• Tank voor ondergedompeld spoelen - voor het verwijderen van partikels en 

detergentresten;
• Luchtbelagitatie (optioneel) - voor een verhoogd spoeleffect;
• Tip! Plaats meerdere spoelstappen in een cascade om water te besparen.

Drogen
• Heteluchtdroger met krachtige ventilator en verwarming - voor effectief drogen van 

onderdelen;
• Onbrandbare verwarmingsisolatie - veilig en energiezuinig;
• Geïsoleerd schuifdeksel - veilig en energiezuinig;
• HEPA filter met ventilator voor luchttoevoer (optioneel) - voorkomt vervuiling uit 

aangezogen lucht;
• Tip! Verdubbel de droogstap voor een optimale reinigingslijncapaciteit;
• Vacuümdrogers zijn tevens verkrijgbaar - effectief drogen van complexe 

onderdelen.

Specificaties betreffende sturing en uitvoering

sturing
• Instelbare procestijd en temperatuur;
• Droogloopbeveiliging;
• 7-dagenklok;
• 3 geheugenplaatsen, sla favoriete instellingen op;
• Externe sturing - eenvoudige integratie van robot of transporter.

standaard kenmerken
• Warmte- en geluidsgeïsoleerd;
• Waterkering en druipplaten tussen de tanks - voorkomt druppen en houdt de 

machines netjes;
• Vul- en leegloopkranen - eenvoudige badwissels;
• Schuinaflopende tankbodem;
• Overloopkanaal met kraan - maakt oppervlakteskimming mogelijk;
• Specifieke aansluitingen voor gesloten circuit filtratie;
• Verstelbare tankpootjes - uitlijning op onvlakke vloeren.

opties
• Standaard manden (onderdelen worden in manden geladen voor reiniging) - te 

combineren met PTM Easy Lift of TD automatisch transportsysteem;
• Roterende manden - effectieve reiniging van bulk of complexe onderdelen;
• Afneembaar of scharnierend deksel - water- en energiezuinig en preventie van 

vervuiling via luchtstroom;
• Manddunking (op- en neergaande beweging in de tank) - snellere en meer 

homogene reiniging met ultrasoon, afgewisseld met agitatiemethode voor spoelen;
• Tip! Manddunking wordt altijd aanbevolen bij ultrasoon reinigen;
• Randafzuiging - afvoer van gassen, vocht en warmte;
• Te combineren met AIII-klasse ontvlambare solventen - maakt het gebruik van 

solventen in ultrasoon en JET tanks mogelijk.
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Vloeistofonderhoud
constante reinigingskwaliteit, minimale operatorkosten

Vloeistofonderhoudsopties spelen een belangrijke rol wanneer het aankomt op 
reinigingsresultaten, processtabiliteit en operatorkosten. Schone baden zijn een eerste 
vereiste voor schone onderdelen. Constante reinheid wordt behaald door voldoende 
vloeistofonderhoud. Regelmatig onderhoud helpt ook de standtijd van het bad te 
maximaliseren en de operatorkosten te minimaliseren. Door het bewuster gebruik van 
natuurlijke bronnen, zoals water en door minder verspilling, draagt vloeistofonderhoud 
ook bij aan een beter milieu.

Gesloten circuit filtratie
• Partikelfilters voor het verwijderen van vaste partikels - nodig voor het behalen van 

hogere reinheidsniveaus, verhoogt standtijd reinigingsvloeistof;
• Groot assortiment aan filtergroftes mogelijk - de juiste reinheidsresultaten met 

geoptimaliseerde filterkosten;
• Spoelwaterregeneratie met actieve kool en ionenuitwisselingshars - residuvrij 

spoelen met gedemineraliseerd water.

Filterblokkade-alarm
• Geeft een alarm bij een drukverschil in het filterhuis dat de ingestelde waarde 

overschrijdt; indicatie dat de filter aan vervanging toe is - minder dagelijkse 
controles door de operator.

opslagtank
• Externe buffertank voor reinigingsvloeistofonderhoud - verlengt standtijd 

reinigingsvloeistof;
• Continue oppervlakteskimming van olie en ander drijvend vuil van de 

reinigingsunit - voorkomt herverontreiniging van onderdelen bij het uitnemen;
• Stop 'n Go pompsturing (optioneel) - optimaal reinigings- en filtratie-effect wanneer 

circulatie afgewisseld wordt met ultrasone reiniging;
• Tip! Voeg één van de gesloten circuits toe met of zonder filter.

spraybar
• De spraybar wordt gemonteerd recht tegenover het overloopkanaal;
• Tip! Een sparybar is noodzakelijk bij het gebruik van een overlooptank.

olie-afscheiding
• Verwijdert olie van het oppervlak van de overlooptank - resulteert in een langere 

standtijd van de reinigingsvloeistof;
• De olie wordt opgevangen in een aparte container - milieuvriendelijke 

afvalscheiding.

cascade
• Cascade-overloop tussen twee tanks - vermindert waterverbruik;
• Tip! Gebruik bij opeenvolgende spoelstappen.

automatisch toevoegen van vers water
• Voegt vers water toe bij iedere mand - waarborgt een stabiele spoelwaterkwaliteit;
• Tip! Gebruik voor de leidingwaterspoelstap.

automatisch bijvullen
• Waarborgt het juiste vloeistofniveau in de tank - reduceert betrokkenheid operator;
• Tip! Wordt altijd aangeraden bij automatisch vullen van vers water wanneer er ook 

chemicaliën worden gebruikt.

gemeenschappelijke water toe- en afvoer
• Combineert de individuele tankaansluitingen in één punt - eenvoudige installatie.
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Finnsonic VeRsa geniUs+

geleidbaarheidsmeter
• In de tank meten van geleidbaarheid - bewaakt spoelwaterkwaliteit; 
• Tip! Combineer met automatisch toevoegen van vers water voor een 

geoptimaliseerd waterverbruik.

proces automatisering en materiaalverwerking
capaciteit gaat hand in hand met gezondheid en veiligheid

Wanneer de tankgrootte, het belastbaar vermogen of de capaciteitseisen toenemen, 
worden materiaalverwerking en geautomatiseerde processturing essentieel. De 
eerste stap vanaf handmatige verwerking is de FinnSonic PTM Easy Lift welke 
de mandverwerking ondersteunt in een anders handmatige lijn. Tenslotte biedt de 
FinnSonic TD mandtransporter een volledig geautomatiseerde mandverwerking en 
processturing. Geautomatiseerde mandverwerking verhoogt de capaciteit van de 
reinigingslijn en vermindert werk, terwijl tevens wordt bijgedragen aan ergonomie, 
gezondheid en veiligheid. De geautomatiseerde processturing vermindert afwijkingen 
en waarborgt een constante kwaliteit met maximale productiviteit.

Finnsonic ptm easy lift
Unieke Finnsonic innovatie

• Ondersteunt in de mandverwerking gedurende het hele proces - meer 
ergonomische en veilige manuele besturing;

• Een stuurarm met geïntegreerde duimschakelaar voor heffen - eenvoudig in het 
gebruik;

• Verticale beweging is pneumatisch aangedreven - voert het hefwerk uit namens 
de operator;

• Horizontale sturing gebeurt via een rail - preciese positionering met minimale 
handmatige input.

Finnsonic tD mandtransporter
• Volledig geautomatiseerde mandverwerking - verhoogde capaciteit met 

gereduceerde handmatige input;
• Volledig geautomatiseerde processturing - constante kwaliteit met minimale 

afwijkingen;
• Intuïtief grafisch bedieningspaneel - eenvoudig te gebruiken reinigingsinstellingen;
• Veiligheidshek omringt de reinigingsinstallatie achterlangs en aan beide zijden, 

lichtgordijn aan de voorzijde - hoog veiligheidsniveau voor de operator; 
• In- en uitlaadtafels met aanwezigheidssensoren - voor een automatische 

processtart en voorkomt dat manden uitgevoerd worden wanneer de uitlaadtafel 
reeds bezet is;

• Volledig gesloten behuizing met verlichting, toegangsramen en een 
ventilatieaansluiting (optioneel) - houdt geluid, warmte en dampen binnen en 
voorkomt de toevoer van externe vervuiling in het proces;

• In- en uitvoerbanden (optioneel) - flexibiliteit door bufferen van manden;
• Data loggen en rapportage (optioneel) - vervult kwaliteitseisen systeem;
• Markeren van manden voor een automatische programmaselectie (optioneel) - 

maakt het mogelijk een mix van verschillende programma's te draaien;
• FinnSonic NetService voor ondersteuning op afstand en updates (optioneel) - 

garandeert maximale gebruiksvriendelijkheid.
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Versa genius+ ultrasoon modules
 *) Transducers gemonteerd op tankbodem. Ook verkrijgbaar met zij-ultrasoon.
**) Ook verkrijgbaar in 37 kHz.

model Versa genius+ 50 Versa genius+ 120 Versa genius+ 180
Interne mandafm. (mm) 267 x 367 x 206 (h) 367 x 567 x 315 (h) 430 x 610 x 395 (h)
Draagvermogen (kg) 10 26 39
Externe afm. (mm) 549 x 971 x 968 (h) 653 x 1174 x 968 (h)

743 x 1174 x 968 (h) (zij 
ultrasoon versie)

723 x 1217 x 968 (h)
813 x 1217 x 968 (h) (zij 
ultrasoon versie)

Interne tankafm. (mm) 407 x 486 x 373 (h) 511 x 590 x 488 (h) 581 x 733 x 568 (h)
Gewicht (kg) 94 138 167
Vulniveau (l) 46 120 180
Verwarmingsvermogen (W) 2000 3000 5000
Ultrasoon technologie FinnSonic Genius+ FinnSonic Genius+ FinnSonic Genius+
Ultrasoon vermogen (W)*
(nominaal/piek)

600/1200 1200/2400 2400/4800

Ultrasoon frequentie (kHz)** 27 27 27
Booster/sweep/ontgassing ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja
Vulkraan R 1/2" R 1/2" R 1/2"
Afvoer R 1" R 1" R 1"
Overloop R 1¼" R 1¼" R 1¼"
Voltage (VAC) 380/220 - 415/240 380/220 - 415/240 380/220 - 415/240
Aansluitvermogen (W) 3400 4400 6900
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"core values" voor onderhoudsreiniging
een ultrasoon reinigingsmachine reinigt zelfs de 
meest uitdagende onderdelen op efficiënte wijze en 
bespaart daarmee werkuren

Ultrasoon reinigen heeft zonder twijfel veel voordelen 
wanneer het industriële onderhoudsreiniging van de 
productie-uitrusting betreft:

• Snel en krachtig - scheelt tijd en werk;
• Zacht - niet destructief voor het basismateriaal;
• Precies - reinigt ook complexe structuren met gaten 

en kanalen;
• Milieuvriendelijk - zuinig met water en energie;
• Ergonomisch - gebruiksvriendelijk design;
• Veilig - een gecontroleerd reinigingsproces in een 

afgesloten ruimte. 

nieuwe Finnsonic corus
De nieuwe FinnSonic Corus lijn is ontwikkeld voor zowel 
de algemene industriële onderhoudsreiniging als voor 
matrijs- en gereedschapsreiniging. FinnSonic Corus is een 
slimme productlijn die zich flexibel laat configureren voor 
een optimaal reinigingsresultaat. 

Voornaamste voordelen
Met de tijdsbesparende ultrasone reiniging, kan men rekenen op de betrouwbare 
werking van de productie-uitrusting en een hoog niveau van reinheid bereiken. 

• FinnSonic Genius ultrasoon technologie - een constante maximale prestatie en 
hoog reinheidsniveau;

• Modulair - flexibele procesconfiguratie voor een optimaal reinigingsresultaat;
• Waar voor uw geld;
• Een veilige, aangename en geluidsarme werkomgeving met goede ergonomie.

Drie versies
• Finnsonic corus standaard modules voor algemene onderhoudsreiniging;
• Finnsonic corus HD standaard modules voor matrijs- en gereedschapsreiniging;
• Finnsonic corus X op maat gemaakte modules.

Voorbeelden van onderhoudsreinigingstoepassingen
corus
•  Filters, zeven, warmtewisselaars;
•  Voertuigreparatie: carburateurs, kettingen, nozzles, cilinderkoppen, filters;
•  Mechanische industrie: lagers, bladen, nozzles, kranen, sensoren;
•  Procesindustrie: kranen, nozzles, afdichtingen, meetapparaten, pomponderdelen, 

pneumatische en hydraulische onderdelen;
•  Verwijderen van verf, inkt, urethaan en epoxy.

corus HD
•  Kunststofinjectie matrijzen;
•  Glasmatrijzen;
•  Spuitgietmatrijzen;
•  Extrusie-, pers- en stempelgereedschappen;
•  Zaagbladen, houtsnijders.

corus X
•  Voorwerpen met speciale afmetingen zoals bijvoorbeeld buizen.
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Finnsonic corus modules
Voor algemene onderhoudsreiniging

De FinnSonic Corus is geoptimaliseerd voor industriële onderhoudsreiniging van complexe onderdelen. Dit systeem 
maakt tijdrovende en vaak destructieve mechanische handmatige reiniging overbodig.

model corus 120 corus 240 corus 360 corus 480
Interne afm. korf (mm) 300 x 538 x 442 (h) 604 x 400 x 469 (h) 808 x 600 x 658 (h) 1208 x 800 x 658 (h)
Draagvermogen (kg) 100 200 300 350
Ultrasoon vermogen (W) 1200 2400 3600 4800
Tankinhoud (l) 135 262 670 1200
Verwarmingsvermogen (W) 3000 5000 9000 18000

Voornaamste voordelen
•  Superieure reinigingsresultaten;
•  Kort reinigingsproces;
•  Veilig en eenvoudig te bedienen;
•  Vermindert handmatig werk.

aanvullende mogelijkheden
•  Mand - veilig verwerken van onderdelen;
•  Scharnierend deksel - houdt dampen, geluid en warmte binnen;
•  Pneumatische deksel aansturing - verbetert gebruiksveiligheid;
• Filtratie - verlengt standtijd reingingsvloeistof en verbetert de reinigingskwaliteit;
•  Randafzuiging - vermindert blootstelling aan dampen;
•  Geluidsonderdrukkingskit - vermindert het geluidsniveau tot wel 10dB;
•  Spoelmodule - maakt afspoelen van detergenten en vervuilingsresten mogelijk wat 

leidt tot een veilig en schoon eindresultaat;
•  Luchbelagitatie voor de spoeltank - verhoogt spoeleffectiviteit.
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superieure voordelen voor reiniging van 
spuitgietmatrijzen en persgereedschappen

Ultrasone matrijsreiniging kan hardnekkige droge of 
natte vervuiling verwijderen van metalen oppervlakken 
en is tegelijkertijd zacht en onschadelijk voor het basis 
materiaal. Ultrasoon reinigen maakt zwaar mechanisch en 
vaak handmatig werk overbodig.

Voornaamste productievoordelen:
•  Verlengde matrijsgebruiksduur, geen afronding 

of abrasief effect op matrijsdelen, vormen of 
oppervlakken;

•  Superieur reinigingsresultaat van matrijzen;
•  Langere productiviteit matrijzen;
•  Constante productiesnelheid;
•  Gereduceerde behandeltijd van het uiteindelijke 

product;
•  Hoge productkwaliteit;
•  Minimale percentage van afgewezen onderdelen.

Voornaamste reinigingsvoordelen:
•  Kort reinigingsproces, - korte behandeltijd;
•  Veilig en eenvoudig te bedienen;
•  Bespaart op werkuren, weinig gebruikersacties nodig;
• Korte terugverdientijd;
•  Milieuvriendelijke waterige detergenten;
•  Betrouwbare technologie.

complete oplossing voor het matrijsreinigingsproces
•  Ultrasoon reinigen op 80°C gedurende 5 - 30 minuten;
•  Spoelen met luchtbelagitatie gedurende ongeveer 2 - 3 minuten.

eventueel
•  Anticorrosiebehandeling door middel van waterverdringing of passiveren gedurende 

1 minuut;
•  Inspectie/handmatige controle.
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opties voor matrijsverwerking
Een hijsbalk of mand wordt gebruikt ter ondersteuning van de matrijsstukken gedurende 
het reinigingsproces. Tanks zijn uitgerust met steunbalken die aansluiten op zowel de 
hijsbalk als mand, hierdoor wordt het mogelijk de takel los te koppelen en het deksel te 
sluiten gedurende de reiniging.

Hijsbalk voor matrijsplaten
•  De matrijs wordt aan de hijsbalk bevestigd met haken;
•  Een passende aansluiting op de steunbalk in de tank;
•  Eén hijspunt voor eenvoudig werken met een takel.

mand voor matrijsplaten of -onderdelen
• Eén hijspunt voor eenvoudig werken met een takel, dankzij ontkoppelbaar 

liftaccessoire.

Speciale manden met mazen zijn ook beschikbaar voor het reinigen van kleinere onderdelen.

Finnsonic takel
• Te combineren met de reinigingslijn;
• Ergonomische verwerking van zware onderdelen;
• Het complete systeem is voorzien van CE-certificaat.

Finnsonic ergo station
Het FinnSonic Ergo Station is een innovatie op het gebied van handmatig spoelen, 
flushen, drogen en inspectie van matrijzen. Het grootste voordeel is het hoge veiligheids- 
en ergonomieniveau, welke te danken is aan de volledig omsloten, helder verlichte en 
goedgeventileerde "werkkamer". Het besturen van de machine is veilig en gemakkelijk, omdat 
de onderdelen worden binnengevoerd door een schuifdeur en ondersteund door een takel 
gedurende de werkzaamheden.

Finnsonic corus HD modules

model corus 
120HD

corus 
240HD

corus 
360HD

corus 
480HD

corus 
600HD

corus 
720HD

corus 
840HD

corus 
1200HD

Max. aanbevolen matrijsformaat 
(mm)

400 x 250 
x 400 (h)

450 x 300 
x 450 (h)

600 x 400 
x 600 (h)

800 x 400 
x 600 (h)

1000 x 
400 x 800 
(h)

1200 x 
400 x 900 
(h)

1000 x 
700 x 800 
(h)

1200 x 
700 x 900 
(h)

Effectieve tankafmetingen (mm) 340 x 645 
x 484 (h)

564 x 373 
x 603 (h)

724 x 473 
x 758 (h)

924 x 473 
x 758 (h)

1200 x 
500 x 
1000 (h)

1400 x 
500 x 
1100 (h)

1200 x 
800 x 
1000 (h)

1400 x 
800 x 
1100 (h)

Interne afm. korf (mm) 300 x 538 
x 435 (h)

508 x 300 
x 502 (h)

668 x 400 
x 658 (h)

868 x 400 
x 658 (h)

- - - -

Draagvermogen (kg) 100 200 300 500 1000 1300 1600 2000
Ultrasoon vermogen (W) 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 12000
Tankinhoud (l) 135 210 410 500 840 1100 1300 2200
Verwarmingsvermogen (W) 3000 5000 9000 9000 18000 18000 27000 36000
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De FinnSonic Corus Activa is uitgerust met een robuust 
geïntegreerd laadplatform.

Door middel van twee knoppen gaat het laadplatform 
omhoog. De onderdelen worden op het platform gelegd, 
waarna het platform weer zakt. Vervolgens start de 
machine. Wanneer het proces klaar is, gaat het platform 
weer omhoog zodat de onderdelen uitgeladen worden.

opties:
• Pneumatische activering van het deksel zorgt voor 

een betere veiligheid (Corus Activa 240 en 360);
• Randlipventilatie met afzuigventilator voor een 

mindere bloodstelling aan damp;
• Gesloten kringloop met een PS1 of PS2 filterzak 

draagt bij aan de levensduur van het bad. Ook zorgt 
het voor een schoner resultaat;

• Continue oppervlakteskimming van olie en ander 
drijvend vuil van de reinigingsunit - voorkomt 
herverontreiniging van onderdelen bij het uitnemen.

Finnsonic corus activa modules

model corus activa 240 corus activa 360 corus activa 480
Afm. laadplatform en bruikbare 
hoogte (mm)

800 x 500 x 400 (h) 1100 x 600 x 400 (h) 1250 x 700 x 650 (h)

Draagvermogen (kg) 250 250 500
Tankinhoud (l) 309 498 898
Ultrasoon vermogen (W) 2400 3600 4800
Verwarmingsvermogen (W) 12000 15000 30000
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Wanneer speciale afmetingen gewenst zijn, is 
FinnSonic Corus X het antwoord. De modules 
kunnen op maat gemaakt worden afhankelijk van de 
klantwensen. De modules zijn ontworpen met slimme 
ontwerpautomatisering welke gebaseerd is op een 
parametrisch model. Dit levert op zijn beurt weer een 
rentabiliteit en snelle levertijden op. 
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Krachtige onderdelenreinigingsoplossingen voor 
fabrikanten

De reinheid van onderdelen heeft een significant 
effect op productkwaliteit, efficientie en eindresultaten. 
FinnSonic Optima is onze meest hoogwaardige 
meerstapsreinigingslijn.
FinnSonic Optima biedt een intelligente, veilige en 
rendabele precisiereinigingsoplossing voor veeleisende 
toepassingen. Op maat gemaakte ontwerpen worden 
geboden voor de meest strenge reinheidseisen, 
materiaalverwerking en hoog productievolume. Zowel 
manuele als volledig geautomatiseerde oplossingen zijn 
beschikbaar met een grote diversiteit aan opties. 

Voornaamste voordelen
• FinnSonic Genius ultrasoon technologie biedt een krachtig, digitaal gereguleerd 

reinigingseffect;
• Flexibele configuratiemogelijkheden waardoor een ideale oplossing voor iedere 

reinheidseis geboden kan worden;
• Ontworpen met de operator in gedachten, er zijn geen compromissen gemaakt op 

het gebied van veiligheid en een hoog niveau van ergonomie is gewaarborgd;
• FinnSonic geeft de bekende FinnSonic duurzaamheid en betrouwbaarheid dankzij 

een onderhoudsvriendelijke en solide constructie;
• Robuuste technologie voor materiaal met een lange levensduur;
• Volledig geautomatiseerde reinigingslijnen met een intuïtieve besturing en 

FinnSonic NetService ondersteuning op afstand ontwikkeld voor de gemoedsrust;
• FinnSonic Optima biedt een grote verscheidenheid aan opties om procesefficiëntie 

te verbeteren en belasting op het milieu te minimaliseren.

Hoofdkenmerken
• Flexibele constructie voor reinigings-, spoel- en droogstappen en 

reinigingsvloeistofonderhoudsopties verzekeren de beste rendabiliteit:
• Tankgroottes van 150 liter en meer;
• Voorbeelden van mandafmetingen: 300 x 400 x 400 mm, 400 x 600 x 400 mm, 

600 x 800 x 600 mm, 800 x 1200 x 600 mm. Op maat gemaakte manden voor 
specifieke eisen;

• Draagvermogen is nagenoeg eindeloos. Typische belasting van 50 kg tot 1 ton;
• Krachtige ultrasoon technologie met booster, sweep en automatische afstelling;
• Automatisch laden, lossen en transport zijn mogelijk gedurende het proces;
• Geavanceerde FinnSonic automatisering met meervoudige mandverwerking 

en opties zoals tijdskritische stappen, energiebesparend programma, 
afstandsbesturing waarborgen een hoge kwaliteit en geoptimaliseerde productiviteit;

• Integratie van voorafgaande en volgende productiestappen is mogelijk.
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Voornaamste toepassingen
• automotive

• Brandstofinjectie-onderdelen;
• Air conditioningsonderdelen;
• Transmissie-onderdelen.

• luchtvaart
• Straalmotoronderdelen;
• Landingsgestelonderdelen;
• Casco-onderdelen.

• metaal
• Reiniging na verspanen;
• Reiniging na polijsten;
• Reiniging voorafgaand aan coaten.

• machinery
• Hydraulische onderdelen;
• Mechanische krachtoverbrengingsonderdelen;
• Reiniging na thermisch ontbramen.

• onderhoud
• Geautomatiseerde oplossing voor bijvoorbeeld gereedschaps- en 

matrijsreiniging.

Functies van de Finnsonic optima

geautomatiseerde processturing
constante kwaliteit met gebruiksgemak

• Geavanceerde standaard functies, zoals bijvoorbeeld een intuïtief controlepaneel 
voor het eenvoudig invoeren van reinigingsprogramma's, monitoren van 
tanktemperaturen met aanpasbare tolerantie en een Stop & Go-modus voor 
circulatiepompen;

• Optionele functies zoals bijvoorbeeld tijdskritische stappen, op maat 
gemaakte tankvolgordes, batch rapporten, mandmarkering voor automatische 
programmaselectie, integratie in bestaande bedrijfssystemen en FinnSonic 
NetService voor ondersteuning op afstand en updates.

materiaalverwerkingsopties
Voor een soepele productiestroom

• Standaard manden;
• Speciale manden;
• Roterende manden;
• In- en uitvoerbanden met verschillende lay-outmogelijkheden;
• Integratie van automatische laad- en lossystemen;
• Trolleys voor reinigingsmanden.

Finnsonic mBt
geautomatiseerde mandtransporter - verhoogde capaciteit met gereduceerde 
handmatige input

• Draagvermogen van 100, 200, 400 of 1000 kg;
• Hoogwaardige constructie met een lange levensduur;
• Meervoudige mandverwerking;
• Standaard een hoog veiligheidsniveau;
• Optionele volledige behuizing met verlichting, toegangsramen en een aansluiting 

voor ventilatie;
• Aanvullende optie: mandkanteling.
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Reinigingsvloeistofonderhoudsopties
Helpen een constante reinigingskwaliteit te bereiken, verhogen de standtijd van de 
reinigingsvloeistof en minimaliseren operatorkosten

• Opties zoals bijvoorbeeld opslagtanks, partikelfiltratie, automatisch filterblokkade-
alarm, olie-afscheiding, automatisch vullen, op geleidbaarheid-/PH-waarde-/
troebelheidgebaseerde functies, demiwaterinstallaties en afvalwaterbehandeling.

modulaire reinigings-, spoel- en droogunits en opties
Maken een flexibele configuratie van een efficiënt proces mogelijk

• Reinigings- en spoelstappen kunnen uitgerust worden met een uitgebreide 
selectie agitatietechnieken waaronder ultrasoon, jet, sonicjet, manddunking, 
luchtbelagitatie en sproeiwassen;

• Ergonomische constructie van de reinigingslijn met aanpasbare kranen aan de 
voorzijde, gesitueerd achter de scharnierende toegangsdeuren;

• Droogmodules gebaseerd op heteluchtcirculatie- of vacuümtechnologie;
• Aanvullende opties: afsproeien bij uitname, afblazen bij uitname, automatische 

deksels, HEPA-filter voor de luchtaanvoer van de droger, speciale tankmaterialen 
of -constructies.

Finnsonic genius ultrasoon technologie
• Automatisch afstellen van de generator zorgt voor een optimaal reinigingseffect, 

ondanks constante veranderingen in de reinigingsvloeistof;
• Ultrasoon generatoren worden altijd per stuurkast gemonteerd. Stuurkast ventilatie 

en luchtfiltratie beschermen de generator tegen vervuiling en oververhitting;
• Dompeltransducers (AISI 316L) met keramische piëzo-elementen, dus een 

stevige bevestiging en onderhoudsvriendelijk.

materiaalverwerkingsopties
Voor een comfortabele manuele aansturing

• PTM Easy Lift - pneumatische ondersteuning van mandverwerking met een 
draagvermogen tot wel 50 kg;

• CH - takelondersteunde mandverwerking vanaf 50 kg;
• LP - laadplatforms voor tankspecifiek heffen en dunken;
• FinnSonic Optima 300/III HD met een PTM50 pneumatisch gestuurde lift, die van 

het manueel verplaatsen van de mand een fluitje van een cent maakt. 

Finnsonic optima Vi-2400/800 DHD mBt400
• Geautomatiseerde ultrasoon reinigingslijn met een 800 liter en 24 kW's ultrasoon 

tank.
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Finnsonic optima

Betaalbaar ontvetten op een duurzame en efficiënte manier kan met moderne oplosmiddelen in een dampontvetter.

Ontwikkelingen in de chemie maken grondige reiniging mogelijk. Tegelijk worden aantasting van de ozonlaag en 
brandgevaar uitgesloten. De lage GWP en toxiciteit maken deze oplosmiddelen zeer gebruiksvriendelijk.

Dankzij de lage temperatuur van het hele proces worden kwetsbare werkstukken zonder risico thermisch ontvet. 
Het droogproces is zo snel dat een capaciteit van 10 batches per uur geen uitzondering is. Dankzij de lage 
oppervlaktespanning worden eenvoudig kleine bulkgoederen of werkstukken met complexe geometrieën gereinigd.

Vraag ook naar onze op maat gemaakte machines.

Voornaamste voordelen
•  Korte droogtijd door snelle verdamping van solvents;
•  Geen corrosie;
•  Verwijdert efficiënt olie, vet en polijstpasta;
•  Moderne solvents zonder vlampunt;
•  Geen belasting van de ozonlaag met nieuwe solvents.

meg manden

model Handmatige solvent 
ontvetter

automatische solvent 
ontvetter

automatische solvent 
ontvetter met warmtepomp

Interne afm. (mm) 100 x 100 x 50 100 x 100 x 50 200 x 300 x 180
Max. draagvermogen (kg) 10 10 20

meg modules

model Handmatige solvent 
ontvetter

automatische solvent 
ontvetter

automatische solvent 
ontvetter met warmtepomp

Functie Ultrasoon + dampontvetten Ultrasoon + dampontvetten Ultrasoon + dampontvetten
Afmetingen totaal (mm) 625 x 870 x 1050 625 x 870 x 1935 1610 x 1050 x 2370
Volume tank  (l) 12 12 80
Vullen Handmatig Handmatig Automatisch
Materiaal tank / frame kleppen AISI 304 / AISI 316L AISI 304 / AISI 316L AISI 304 / AISI 316L
Verwarming (W) 300 in kooktank 300 in kooktank 2500 in kooktank

500 in ultrasoon tank
Temperatuurregeling PT100 in kooktank PT100 in kooktank PT100 in kooktank

PT100 in ultrasoon tank
Kooktank Open Open Verborgen met inspectieluik
Koelgroep Luchtwarmtewisselaar, 1 

compressor
Luchtwarmtewisselaar, 1 
compressor

Luchtwarmtewisselaar, 2 
compressor

Koeling in ultraoon tank Nee Nee Ja
Ultrasone stroom normaal/piek 
(W)

100/200 100/200 600/1200

Ultrasone frequentie (kHz) 38 mono 38 mono 24 of 38 mono
Filter Geen Geen Filtersysteem voor ultrasoon 

tank met 10" filterhuis en 1 tot 
50µm cardridge. Drukmeter, 
pomp en collector voor 
ontlading verbonden met 
kooktank

Waterafscheider Zwaartekracht of moleculair 
zeven, afhankelijk van het 
oplosmiddel

Zwaartekracht of moleculair 
zeven, afhankelijk van het 
oplosmiddel

Zwaartekracht of moleculair 
zeven, afhankelijk van het 
oplosmiddel

Deksel Handmatig Automatisch bij solventtank Automatisch
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model Handmatige solvent 
ontvetter

automatische solvent 
ontvetter

automatische solvent 
ontvetter met warmtepomp

Wielen 4 wielen 4 wielen 4 wielen
Aansluitspanning 230V - 1f - 50 kHz 230V - 1f - 50 kHz 400V - 3f - 50Hz + N + PE
Aangesloten belasting (W) 1500 1500 4800
Lift - Verticale lift Verticale lift, telescoop
Behuizing Gesloten behuizing met 

handmatige deur met 
veiligheidsswitch

Gesloten behuizing met 
handmatige deur met 
veiligheidsswitch

Gesloten behuizing met 
verticale automatische deur 
(pneumatisch)

Tank deksel - Automatisch scharnierend 
deksel

Schuifbaar automatisch 
verzegeld deksel

Materiaal frame
Materiaal afdekpanelen

Geanodiseerd aluminium
AISI 304 - polyurethaanschuim 
panelen

Geanodiseerd aluminium
AISI 304 - polyurethaanschuim 
panelen

Geanodiseerd aluminium
AISI 304 - polyurethaanschuim 
panelen

Ventilatie - afzuigventilator op behuizing afzuigventilator op behuizing
model nr. 25 4/2-P-F 25 4/2-P-F + TA 10/1 25 4/2-P-F + TA 20/1

catgenforcetextbelowlasttable
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Omgekeerde osmose (ook wel "Reverse Osmosis", "RO" of "Reverse Osmose"), is een membraanfiltratietechniek 
gebruikt voor verwijdering van deeltjes, waaronder bacteriën & virussen, en zouten (ionen) uit het water. Het water dat 
ontstaat wordt ook wel gedemineraliseerd ofwel demiwater genoemd. Demiwater zorgt voor een hoge zuiverheid van 
water voor een breed scala aan toepassingen. Het wordt onder meer ingezet voor de productie van bijvoorbeeld water 
t.b.v. koelemulsie, spoelwater voor reinigingsprocessen.

Mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400
De mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400 dient voor het direct vullen van 
verwarmingsinstallaties, stadsverwarmingsnetten en andere systemen met zoutarm 
water. Dankzij het gepatenteerde AVRO-proces is geen voorbereiding in de vorm van 
een onthardingsinstallatie of antiscalant-dosering nodig. Toch bereikt het ingezette 
membraan met behulp van de innovatieve werking een lange levensduur met een hoog 
economisch rendement. De installatie wordt door een keuzeschakelaar onderverdeeld 
in twee eenvoudige bedrijfsmodi. In de vulmodus schakelt de installatie zelfstandig uit 
na het bereiken van een bepaalde tegendruk. Bij de unieke modus werkplaatsbedrijf 
zijn, dankzij regelmatige spoeling, geen uitvoerige conserveringswerkzaamheden 
noodzakelijk wanneer de installatie stilstaat.

technische gegevens:
• Totale zoutgehalte (NaCl) voedingswater max. 1.000 ppm;
• Zoutreserve 95 - 99%;
• max. tegendruk van het te vullen systeem: 3.5 bar;
• Toevoeringsstroomdruk voedingswater min. 2.5 bar;
• Temperatuur voedingswater min. 10°C, max. 20°C;
• Beschermingsklasse I, IP 54;
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz.

AVRO-flex 400 art. no.
Mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400
Nominale aansluitwijdte : ¾" en GEKA-koppeling
Permeaatcapaciteit bij 10/15 °C : 340/400 (l/h)
Elektrisch aansluitvermogen : 1.8 (kW)
Bedrijfsgewicht : ca. 80 (kg)

30902

mengbedpatroon desaliQ Ba
Compact mengbed-ionenwisselaarsysteem voor volledige ontzouting van water met 
drinkwaterkwaliteit of restonzilting van gedeeltelijk ontzilt water. Bijvoorbeeld voor de 
finale spoeling van precisiereinigingsprocessen. Patroon van rvs met hoogwaardig 
mengbedhars, intern verdelersysteem, kunststof ring met handvatten, kunststof poot, 
met ovale deksel met beugelsluiting voor het eenvoudig verwisselen van de hars.

desaliQ Ba6 art. no.
Nominale aansluitwijdte : ¾"
Capaciteit < 10 : 215 (µS/cm x m³)
Capaciteit < 50 : 340 (µS/cm x m³)
Nominale doorstroming : 0.6 (m³/ h)
Leveringsgewicht : 12 (kg)
Afmetingen : ca. 240/400 (Ø/h) (mm)
Nominale druk : PN 10
Watertemperatuur : max. 80°C.

3090201

geleidbaarheidsmeter D 100 an (0 - 100 µs/cm) art. no.
Meetbereik : 0 - 10/100 µS/cm
Spanningsvoorziening : 10 - 25 V DC middels meegeleverde adapter
Aansluiting : ¾"

3090202

DesaliQ-aansluitset art. no.
Aansluitset voor het aansluiten van mengbedpatroon (incl. adapter, EPDM-
slang met roestvrijstalen vlechtwerk en vlakke pakkingen).

3090203
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Deze watergedragen onderdelenreinigingstafels, 
vervaardigd uit roestvast staal AISI 304, specifiek 
ontworpen voor het snel reinigen en ontvetten van 
mechanische onderdelen, heeft zijn groot succes 
voornamelijk te danken aan: 

• Eenvoudige werking;
• Altijd klaar voor gebruik;
• Laag vloeistofverbruik.

De vloeistofpomp, met bediening via een voetregelaar, 
zorgt ervoor dat de reinigingsvloeistof door een 
doorstroomborstel circuleert.

Wanneer men een aangepast product gebruikt, 
bijvoorbeeld reinigingsvloeistof type O2, zullen de 
onzuiverheden zich op de bodem van de tank of van 
het reservoir neerzetten, zodat de vloeistof, die op een 
nauwkeurig bepaald niveau wordt opgezogen, lang zuiver 
blijft.

De voetregelaar is in wezen een luchtbalg. Bij het 
indrukken ervan wordt een elektrisch contact in de 
pompcassette geactiveerd. Indien de voetregelaar met 
water of andere vloeistoffen in contact zou komen, is er 
dus geen enkel gevaarlijk risico.

Specificaties
Uiterst geschikt voor gebruik in onderhoudswerkplaatsen en garages. 

De verwarming wordt door middel van een thermostaat gestuurd, die in functie van het 
debiet de juiste temperatuur regelt. Het verwarmingselement heeft een vermogen van 
1850 Watt en is uitgerust met een droogkookbeveiliging. Deze schakelt de verwarming 
bij gebrek aan vloeistof automatisch uit. Hierdoor wordt het verwarmingselement 
beveiligd.

De inhoud van de tank is 40 liter voor type 800 RVS-W/E en 60 liter voor type 1240 
RVS-W/E.

De onderdelenreinigingstafels zijn standaard voorzien van een olieafscheider. Deze 
scheidt de olie van de reinigingsvloeistof. Hierdoor blijft de reinigingsvloeistof langer 
actief en proper. De olieafscheider bestaat uit een olietank die manueel gereinigd kan 
worden. 
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Technische specificaties
*) Gebruikte afkortingen:
RVS: roestvast staal;
W: met verwarming;
E: elektrisch.

model 800 RVs-W/e 1240 RVs-W/e
Magneetpomp (W) 30 30
Capaciteit (l/min) 8 8
Netspanning 230V - 1f - 50 Hz 230V - 1f - 50 Hz
Werkoppervlak (mm) 800 x 550 1240 x 765
Werkhoogte (mm) 840 850
Doorstroomborstel (stuks) 1 1
Roosterbelasting (kg) 100 150
Gewicht (kg) 55 120
Tankinhoud (l) 40 60
Regelbare verwarming Standaard Standaard
Verwarmingscapaciteit (kW) 1.85 1.85
Afwerking Machine: RVS 304 gebeitst

Poten: RVS blank
Machine: RVS 304 gebeitst
Poten: RVS blank

art.no. 69401 69411

Diversen

Certificaten
Het toestel draagt het CE-merkteken en voldoet aan: 
• Richtlijn voor machines 2006/42/EG
• Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
• EMC richtlijn 2014/30/EU
• Drukvaten 87/404/EEG
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De pagina hieronder geeft slechts een opsomming van de meest courante typen reinigingsvloeistoffen. Ons assortiment 
is echter dusdanig groot, dat nagenoeg voor elk reinigingsvraagstuk een oplossing is aan te bieden. 

Indien onderstaande vloeistoffen niet toereikend zijn, adviseert Kemet graag bij processpecifieke reinigingsvraagstukken. 

galvex 20.01
Licht alkalische (pH tussen 8 en 9) universele ontvetter. Ontwikkeld voor het 
verwijderen van polijstpasta's en lichte oliën in ultrasoon reiniger. Zeer efficiënt op lage 
temperaturen (vanaf 40°C), dankzij de specifieke formule is dit product emulgerend en 
in staat olie-achtige substanties op te lossen. 

Te gebruiken op alle materialen, inclusief aluminium, carbiden en gevoelige 
staalsoorten, zelfs met complexe vorm. 

Goed afspoelbaar. GALVEX 20.01 is ontworpen zonder diethanolamine (DEA), zonder 
de vetamiden van DEA, of andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, 
waardoor het een product is dat bijzonder geschikt is voor toepassingen in de medische 
sector.

Verpakking art.nr.
3 liter container 3384903
5 liter container 3384905
10 liter container 3384910
25 liter container 3384925

galvex 20.02
Licht alkalische (pH ongeveer 10) universele ontvetter. Ontwikkeld voor het verwijderen 
van polijstpasta's, lichte oliën en bijvoorbeeld vingerafdrukken in ultrasoon reiniger. 
Zeer efficiënt op lage temperaturen (vanaf 40°C), dankzij de specifieke formule is dit 
product emulgerend en in staat olie-achtige substanties op te lossen. 

Te gebruiken op alle metalen (carbiden uitgezonderd), zelfs met complexe vorm. 

Goed afspoelbaar. GALVEX 20.02 is ontworpen zonder stoffen die schadelijk zijn voor 
de gezondheid.

gewicht art.nr.
3 liter container 3385003
10 liter container 3385010
25 liter container 3385025

nanoclean super
Sterk alkalisch. Geschikt voor glas, RVS, staal, titanium en kunststoffen. Niet geschikt 
voor aluminium. Alleen voor ultrasone toepassingen. Voor universele reiniging 
voorafgaand aan controle, harde coatings en anti-reflectie coatings. Tevens geschikt 
voor onderhoudsreiniging van matrijzen, motor- en machineonderdelen. Verwijdert 
alle typen vervuiling, inclusief markeerinkten. Onschadelijk voor polycarbonaat. Kan 
gebruikt worden om glasplaten en floatglas te reinigen. Dit product geeft een hoge 
cavitatie en heeft een lange levensduur.

gewicht art.nr.
3 liter container 3385403
10 liter container 3385410
25 liter container 3385425
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Rodastel 30
Zure reiniger. Geschikt voor alle metalen, inclusief aluminium. Alleen voor ultrasone 
toepassing. Voor het verwijderen van roest en kalk, neutralisatie, activatie voorafgaande 
aan vacuümmetallisatie en het conditioneren van oppervlakken voorafgaande aan 
hetelucht- of vacuümdrogen. Draagt bij aan een perfecte hechting van vacuümcoating 
(PVD/CVD). Is gemakkelijk af te spoelen. 

gewicht art.nr.
3 liter container 3386303
10 liter container 3386310
25 liter container 3386325

Korrostop 5000
Sterk alkalisch corrosiewerend additief. Geschikt voor staal. Te gebruiken in 
zowel ultrasone als sproeiwastoepassingen. Wordt gebruikt bij het spoelen. Geeft 
exceptionele anti-corrosiebescherming gedurende enkele weken. Laat geen filmpje 
achter dat vervolgprocessen negatief beïnvloedt. Bevat geen zouten.

gewicht art.nr.
1 liter container 3385301
5 liter container 3385305
25 liter container 3385325

a9 reinigingsvloeistof
Neutraal, zwak alkalisch. Geschikt voor alle materialen. Alleen voor ultrasoon 
toepassing. Met corrosie-inhibitor voor ijzer gedurende korte duur (enkele weken).
NSN nr. 7930 90 005 92 18.

gewicht art.nr.
3 kg 3202003
20 kg 3202022

H14 reinigingsvloeistof
Sterk alkalisch. Alleen geschikt voor metaal, keramiek en glas. Speciaal voor 
het verwijderen van zeer hardnekkige verontreinigingen o.a. kunststofresten en 
koolafzettingen op matrijzen. Alleen voor ultrasoon toepassing. Inclusief lichte roest- en 
lichte kalkaanslag.
NSN nr. 7930 90 005 92 19.

gewicht art.nr.
3 kg 3272003
20 kg 3272022

i reinigingsvloeistof
Zure reiniger. Geschikt voor het etsen van oppervlakken uit ijzer, staal, glas en 
aluminium. Alleen voor ultrasoon toepassing. Verwijderen van roest- en kalkaanslag.
NSN nr. 7930 90 005 92 20.

gewicht art.nr.
3 kg 3282003
20 kg 32820
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Eén complete kit voor het meten van de 
detergentconcentratie van uw reinigingsbad. De kit wordt 
geleverd in een handzame kunststof koffer.  Compleet met 
duidelijke gebruikershandleiding die u stap voor stap door 
het titreerproces loodst. Met de kit doet u ongeveer 50 
metingen. 

N.B. Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen 
tijdens het gebruik. 

titreerkits per vloeistof
inhoud:

• Bekerglas;
• Pipet;
• Maatcilinder;
• Gedemineraliseerd water;
• Indicator;
• Titrant;
• Gebruikersinstructies.

Reinigingsvloeistof art.nr.
A9 reinigingsvloeistof 3200001
H14 reinigingsvloeistof 3270001
I reinigingsvloeistof 3280001
H15 reinigingsvloeistof 3294001
O2 reinigingsvloeistof 3372101
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Voor de bepaling van de oppervlaktespanning van uw 
gereinigde onderdelen. De oppervlakte-energie is een 
beslissend criterium voor de hechting van drukinkten, 
lakken, kleefstoffen enzovoorts. Zij wordt aangegeven 
in mN/m (Millinewton per meter). Afgezien van enkele 
uitzonderingen geldt in de regel: des te hoger de 
oppervlakte-energie van het materiaal is, des te beter is 
de hechting van een op dit oppervlak aangebrachte stof.

testinkten
Testvloeistoffen met een gedefinieerde oppervlaktespanning. Bepaal de oppervlakte-
energie van het te controleren materiaal door het opstrijken van de testtint. 

De vloeistoffen worden geleverd in een glazen flesje met een in de dop geïntegreerd 
opbrengpenseel. 

Kenmerken:
• Snelle meting met hoge nauwkeurigheid (± 1 mN/m);
• Goede afleesbaarheid, ook op ruw of donkere ondergrond;
• Set van 7 zelf te selecteren flesjes, verkrijgbaar in stappen van 1 mN/m.

omschrijving art.nr.
Testinkt roze, set van 7 (30 - 60 mN/m). In flesjes van 10ml. 3399601
Testinkt roze, set van 7 (46 - 58 mN/m). In flesjes van 10ml. 3399602

teststiften
De teststiften bevatten, net als de testinkten, vloeistoffen met een gedefinieerde 
oppervlaktespanning. Bepaal de oppervlakte-energie van het te controleren materiaal 
door het aanbrengen van een streep met de stift.

Kenmerken:
• Snelle meting met hoge nauwkeurigheid (± 1 mN/m);
• Morsen is onmogelijk;
• Uiterst eenvoudig in gebruik;
• Laag verbruik aan testvloeistof;
• Zeer lang houdbaar, wanneer de stift goed afgesloten wordt;
• Set van 8 zelf te selecteren stiften, verkrijgbaar in stappen van 2 mN/m.

omschrijving art.nr.
Teststiften roze, set van 8 stuks (28 - 60 mN/m). 3399604
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Beschermmat
Bij het reinigen van delicate onderdelen, kan een beschermmat tussen de onderdelen 
een uitkomst zijn. 

polynet zwart art. no.
Zwarte beschermmat, per strekkende meter verkrijgbaar. Bestand tegen 
basen en zuren.
Breedte : 1560 mm
Bestendigheid : tot 80°C

30098

polynet transparant art. no.
Transparante PA beschermmat, per strekkende meter verkrijgbaar. 
Breedte : 1000 mm
Bestendigheid : tot 120°C

300991
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Kemet Kleenup HD is een wateroplosbare universeel 
reiniger voor zware vervuilingen. Oplosmiddelvrij. 
Bevat geen glycol-ethers of zuren. Lost de moleculaire 
structuur op van oliën en smeervetten op motorblokken 
en machineonderdelen. Ook voor andere, lastig te 
verwijderen verontreinigingen.

Kemet Kleenup HD is te verdunnen met warm of koud 
water, afhankelijk van de aard van het te reinigen 
oppervlak. 

Toepasbaar d.m.v.: 
• Handspray-systemen (trigger-spray);
• Doek;
• Reinigingsapparaten.

Kemet Kleenup HD is te gebruiken in ultrasone 
reinigingssystemen, handmatige reinigingsinstallaties, 
op doek, in handspray-systemen (trigger-spray) of in 
dompelspoelmachines.

Veiligheid
• Bevat geen schadelijke oplosmiddelen of zuren;
• Onbrandbaar;
• Geen corrosieve dampen;
• Onschadelijk voor alle harde, waterbestendige oppervlakken;
• Biologisch afbreekbaar.

Voordelen
Doelmatigheid
Kemet Kleenup HD heeft een krachtige bevochtiging; een 'versneld losweek-effect' voor 
een gemakkelijke reiniging. Verbreekt de hechting van vetten en oliën op het oppervlak.

economisch
Bij handmatige reiniging is het product zelfs 1 op 200 in water toe te passen. Voor 
ultrasoon reinigen, dompelspoel- en sproeidrukreiniging is Kemet Kleenup HD 
kostenbesparend, snelwerkend en uitstekend toepasbaar.

Veelzijdigheid
Kemet Kleenup HD is een snelwerkend reinigingsmiddel voor:
• Glas;
• Metalen, aluminium uitgezonderd;
• Vinyl en andere kunststoffen;
• Machines, industriële apparatuur.

Verpakking art.nr.
5l 29905
20l 29920
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Kemet CO-42 is een reinigings- en ontvettingsvloeistof 
met reinigingskenmerken die direct vergelijkbaar zijn met 
die van 1.1.1. Trichloorethaan, echter zonder de ozon-
aantastende eigenschappen.

Kemet CO-42 is ontwikkeld voor koud gebruik. Te 
gebruiken als spray of met borstel, doek of voor volledige 
onderdompeling. 
Niet gebruiken bij verhoogde temperaturen of in ultrasone 
reinigingssystemen. 

Kenmerken:
• Onmiddellijke vervanging voor 1.1.1. Trichloorethaan;
• Bevat geen ozon-aantastende elementen;
• Hoge doelmatige ontvettingskracht;
• Enorm kostenbesparend potentieel;
• Ideale verdampingssnelheid.

toepassingen
Kemet CO-42 is een uiterst efficiënt reinigingsmiddel voor:

• Alle metalen;
• De meeste kunststoffen;
• Keramiek;
• Glas;
• Aanverwante materialen.

Veiligheid
Lichte geur (organische, citrus). Kemet CO-42 veroorzaakt geen misselijkheid zoals 
die wordt veroorzaakt door blootstelling aan traditionele gechloreerde oplosmiddelen. 
Kemet CO-42 voldoet aan de eisen vermeld in het 'Montreal Protocol', die het gebruik 
van ozon-aantastende chemicaliën verbieden.

Voordelen
Effectief
Kemet CO-42 breekt door verontreinigingen heen zoals lep- en polijstresiduen, vet, 
oliën en algemene oppervlakteverontreiniging.

Verdamping
Kemet CO-42 droogt relatief snel, maar niet te snel om opgedroogde vlekken op 
het werkstukoppervlak achter te laten. De gecontroleerde verhouding tussen de 
bevochtigings- en verdampingseigenschappen zorgen voor een grote veelzijdigheid en 
efficiëntie.

Verpakking art.nr.
Trigger-spray, 450ml 1199004
Container, 5l 1199050
Container, 25l 1199075
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co-42 ReinigingsVloeistoF

Reinigings- en ontvettingsvloeistof met alle karakteristieke 
eigenschappen die nodig zijn om vet, olie en residuen te 
verwijderen.

Te gebruiken op alle materialen, keramieken e.d. 
(altijd eerst op een klein deel testen);

Geleverd in spuitbus met afneembare en tevens verlengde 
sproeibus. Hierdoor zijn moeilijk bereikbare delen ook in te 
spuiten.

Voordelen
• Hoge doelmatige ontvettingskracht;
• Erg hoge verdampingssnelheid;
• Geen inbranding;
• Verwijdert onmiddellijk lep- en polijstresiduen;
• Kostenbesparend;
• Bevat geen ozon-aantastende substanties.

Verpakking art.nr.
Spuitbus, 500ml 1199001
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Dasty
Verwijdert alle soorten vet. Dit product is dankzij zijn ultrageconcentreerde formule, 
een zeer krachtig en doeltreffend product. Ideaal voor grondig ontvetten van alle 
mechanische onderdelen en grote oppervlakken, het brengt tevens moeiteloos de 
originele glans terug. En met het grootste gemak verwijdert het vet en minerale oliën, 
zelfs wanneer deze aangekoekt zijn.

art.nr.
Per fles à 1000ml 11995

Brunox multi-spray met turboline
Kenmerken:
• Uitstekende roestbescherming en smeerwerking;
• Excellente kruipeigenschappen;
• Milieuvriendelijk, slechts 3% CO2 als drijfgas! De bus bevat 97% werkzame stof;
• Vlampunt 78°C;
• Bevat geen siliconen, teflon noch grafiet, zodat verharsen uitgesloten is;
• Neutraal t.o.v. gelakte oppervlakken, rubber, plastic, leer, hout etc.;
• Aangename geur.

toepassingen:
• Onderhoud;
• Reparatie;
• Productie;
• Reiniging;
• Opslagplaats;
• Transport.

technische gegevens:
• Laagdikte: 1 - 2 micron;
• Effectiviteit: 100 - 120 m2/l;
• Vlampunt: 78°C;
• Smeerwerking: gegarandeerd tot -50°C;
• Warmtebestendigheid: tot 160°C kortstondig, tot 125°C langdurig.

te gebruiken als: smeermiddel, kruipolie, corrosie beschermingsmiddel, 
reinigingsmiddel, contact-spray.

Andere verpakkingen op aanvraag.

Verpakking art.nr.
Spraybus, 300ml 95300
Display (24 stuks) 95301


