GRAFFITI
VERWIJDEREN

Bekijk nu onze demonstratievideo’s!

Graffiti verwijderen

Graffiti, haast niet meer weg te denken uit ons straatbeeld.
Niet alleen in grote steden, maar ook in dorpen en gehuchten worden vele panden, winkelcentra, bushokjes, geluidsschermen en historische monumenten ontsierd door graffiti.
Graffiti wordt vaak aangebracht met een spuitbus of met
watervaste viltstift. Met name graffiti dat zich al lang op de
oppervlakte bevindt is moeilijk te verwijderen.

Blader door het IBIX® fotoalbum.

Met het IBIX® systeem is er een jarenlange ervaring in het
vakkundig verwijderen van graffiti. Hierin kunnen wij u een
passende oplossing bieden om op iedere ondergrond doeltreffend en snel de graffiti te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.

Toepassingen
•
•
•
•
•
•

Referenties

•
•

Verwijderen van alle type graffiti.
Verwijderen graffiti van alle type gevelsteen.
Verwijderen graffiti van gepolijst marmer.
Het met behulp van soda verwijderen graffiti van glas.
Op zeer moeilijk bereikbare plaatsen graffiti verwijderen.
Verwijderen graffiti van trespa en andere kwetsbare
ondergronden.
Direct reinigen van gevels of omliggende objecten.
Verwijderen graffiti van tramstellen.

Het IBIX® systeem draagt bij
aan een ecologische manier
van reinigen zonder chemicaliën

IBIX® 9F

IBIX® 25

IBIX® voldoet aan de Europese richtlijnen voor drukapparatuur.

Accessoires en toebehoren

Elke IBIX® straalketel kan uitgerust worden met diverse
accessoires en toebehoren

Compressoren

De IBIX® straalketel kan uitgerust worden met
uw eigen compressor of één van onze
compressoren.

IBIX® straallans
Beschikbaar voor alle units.
Perfect voor het werken boven
het hoofd.

Nozzle Kits
Beschikbaar voor alle IBIX Units.

IBIX® IB900 benzinecompressor
Voor graffiti verwijderen in combinatie
met de Ibix 9.

Watervernevelingssysteem
Voor mobiel stofvrij
stralen zonder
wateraansluiting.
Inhoud 24 liter.
H2O opbouwkit
Met dezeopbouwkit kunt
u uw straalketel upgraden
naar de H2O versie

Volgelaatsmasker
Straalmasker voorzien
van stoffilter.

ROTAIR VRK 200 AE benzinecompressoren
Met ingebouwde nakoeler leverbaar. tot 2 m³.

IBIX 220V nakoeler
Makoeler / persluchtdroger
elektrisch 220 volt.
ROTAIR MDVN diesel compressoren
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Ademluchthelm
IBIX® straalhelm met
beschermende cape.

NORTH
5 jaar fabrieksgarantie
op al het IBIX® materiaal

Fijnstralen

Fijnstralen lijkt op zandstralen maar is het niet. Met deze techniek worden verf, vernis, vuil of waslagen
zonder enige beschadiging verwijderd van hout, steenachtige ondergronden etc. Doordat er met
fijnstralenmen veel minder materiaal gebruikt wordt dan bij zandstralen is de techniek ook nog veel
economischer.

Waarom IBIX®?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecologisch reinigen.
Gebruiksvriendelijk.
In één handeling graffiti volledig verwijderen.
Geen gebruik van chemicaliën.
Lichtgewicht.
Dankzij compact systeem ook te gebruiken in autovrije zones.
Met beperkte lichamelijke inspanning alle werkzaamheden uitvoeren.
Betaalbaar.
Ecologisch.
Zeer veel uiteenlopende toepassingen.
Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen.
Onderhoudsvrij.
Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
Geringe persluchtcapaciteit.
Stofvrij / natstralen mogelijk (met H2O uitvoering).

IBIX® voor u

Voor veel bedrijven is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden
IBIX® gebruikers. Wilt u weten of het IBIX® systeem ook voor u geschikt is? Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie om u de voordelen te laten zien. In deze demonstratie kunt u zelf ook het staalpistool
ter hand nemen en hiermee ervaring op doen.
Wij adviseren u als specialist graag over de mogelijkheden, kansen en tarieven die u kunt berekenen en /
of geven u een vrijblijvende demonstratie.

Officeel importeur van

