
SODA STRALEN



Soda stralen
Het stralen met Sodium Bicarbonaat wordt veel ingezet voor 
specifieke reinigingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van 
verf en het ontvetten. Soda bestaat voor 99% uit bakmeel en 
heeft van nature een zeer zachte korrel. Doordat deze korrel 
zachter is dan nagenoeg alle ondergronden, is het mogelijk om 
iedere ondergrond te reinigen zonder deze enigszins te bescha-
digen.

Soda is een voedselveilig straalmiddel zodat het ook veel toege-
past kan worden voor het reinigen / ontvetten in de voedselindus-
trie. Dankzij diverse opties word het IBIX® systeem veel gebruikt 
voor het stralen met soda.

Het IBIX® systeem is uitgevoerd met een unieke directe inspui-
ting van de soda in de ketel. Dankzij deze optie is het soda-
verbruik minimaal en is er een blijvende egale straal voor het 
beste rendement.
U kunt met het IBIX® pistool ook alleen water stralen om het 
object te spoelen. Wanneer soda gebruikt in combinatie met 
water lost het soda hierin op zodat er geen residu achterblijft.

Toepassingen
• Verwijderen verf van staal zonder enige inslag / beschadiging 

op metalen.
• Reinigen van vet (grootkeukens).
• Reinigen langdurige vervuiling bij openbare sanitaire gele-

genheden.
• Veel toepassingen in de productie- en voedingsindustrie zo-

als het reinigen van matrijzen etc.
• Verwijderen graffiti van kwetsbare ondergronden zoals poe-

dercoat, gevelbeplating, glas etc.
• Reinigen rvs tanks.
• Reinigen radiatoren / warmtewisselaars.
• Toepassingen in de nucleaire en luchtvaart sector.
• Reinigen van brandschades (geen of weinig water nodig).
• Reiniging voor inspectie (NDI).

Wij zijn toegewijd aan de 
bescherming van het milieu 
voor de volgende generatie

Het IBIX® systeem draagt bij 
aan een ecologische manier 

van reinigen zonder chemicaliën

Referenties

Bekijk nu onze demonstratievideo’s!

Blader door het IBIX® fotoalbum.

IBIX® voldoet aan de Europese richtlijnen voor drukapparatuur.

IBIX® 9F H2O

IBIX® 25 H2O

https://www.flickr.com/photos/ibixstraalmachine/albums/72157657549996844
https://youtu.be/XV_5pfctPjM


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

NORTH
5 jaar fabrieksgarantie  
op al het IBIX® materiaal

IBIX® E500 electrocompressor 
2 x 220 volt 500 l/min

Volgelaatsmasker
Straalmasker voorzien 
van stoffilter.

Ademluchthelm
IBIX® straalhelm met 
beschermende cape.

Afzuigkap
Stofvrij stralen met afzuiging 
van stofzuiger.

Spytze EL3700 ventilator Spytze EL7560 ventilator

IBIX 220V nakoeler
Makoeler / persluchtdroger 
elektrisch 220 volt.

Compressoren
De IBIX® straalketel kan uitgerust worden met 
één van onze compressoren.

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

ROTAIR EN elektrische schroefcompressoren
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Ventilator voor stofvrij werken/stralen.

Nozzle Kits
Beschikbaar voor alle IBIX Units.

Kunststof zeef
Voor hergebruik van 
straalmiddelen. ROTAIR MDVN diesel compressoren

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



IBIX® voor u
Het soda stralen vind zijn oorsprong in Amerika. Dankzij de unieke toepassingen die met het soda stralen 
mogelijk zijn is deze techniek ook in Europa meer en meer aan een opmars bezig. Naast het soda stralen 
zijn er ook veel andere reinigingswerkzaamheden die u wilt uitvoeren. Met het IBIX® systeem kunt u zowel 
zachte (soda, kalkpoeder) als harde straalmiddelen stralen. Dit geeft u de mogelijkheid alle mogelijke werk-
zaamheden uit te voeren met uw IBIX® straalsysteem.

Wij adviseren u als specialist graag over de mogelijkheden, kansen en  tarieven die u kunt berekenen en / 
of geven u een vrijblijvende demonstratie.

Luchtgommen
Luchtgommen 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 luchtgom-
men veel minder materiaal gebruikt wordt dan bij zandstralen is de techniek ook nog veel economischer. 
Lees hier meer informatie over de techniek luchtgommen. 

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). 

Officeel importeur van 

http://www.ibix.nl/nl/kenniscentrum/luchtgommen

