Luchtgommen
Luchtgommen is een nieuwe, innovatieve techniek waarbij
hout, steen of metaal gereinigd wordt door middel van een
luchtstroom vermengd met een uitgekiend straalmiddel.
Dit resulteert in een mooie egale look met een minimale
aantasting. Op deze manier kunt u o.a. hout een perfecte
restauratie geven of krijgt uw gevel een totale renovatie.

Luchtgommen = Reinigen en schuren
Luchtgommen = Van oud naar weer als nieuw
Luchtgommen = Geschikt voor hout, metaal,
graffiti, rvs... etc.

Hoog rendement
Verbruik straalmiddel
is laag
Stofarm
Droog en/of nat stralen

Toepassingen
Luchtgommen kan gebruikt worden voor de volgende toepassingen:

Schildersbranche

Metaalbewerking

Vastgoed renovatie

Constructie

Autoschadebedrijven

Gevelrenovatie

Houtwerk
Meubelrenovatie

Barry Grent Gevelrenovatie Grent B.V.

Carrosserie
Stedelijke
vernieuwing

Sloop en
Restauratie
Betonreparatie

“Goed resultaat met
Kuhmichel-Garnet 200 mesh!!”

Er worden goede resultaten behaald
met het Garnet 200 mesh en de IBIX®
straalketels. Zowel met nat als met
droog stralen.

Kuhmichel Garnet 200 mesh
en IBIX® straalketels
Meest gebruikte straalketels

Technische specificaties IBIX® Problaster 9

Technische specificaties IBIX® 25P H2O

De Problaster 9 straalmachine is lichtgewicht, compact en zeer
geschikt om mobiel klein straalwerk zowel droog- als nat uit te
voeren. De watertoevoer in de IBIX® 9f2 H20 zorgt niet alleen voor
stofvrij werken, maar heeft ook een verzachtend effect, waardoor
bij gevelreiniging en graffiti verwijderen nagenoeg zonder
beschadiging gewerkt kan worden.

Door het compacte design en de productie van een grote
straalketel is de IBIX® 25P H2O straalketel erg populair bij onze
klanten. De watertoevoer op de IBIX® 25P H2O straalketel
maakt stofvrij werken mogelijk, daarnaast heeft het water ook
een verzachtend effect zodat de gevel tijdens het reinigen zo
min mogelijk wordt beschadigd. De machine is volledig uit
aluminium vervaardigd en wordt geleverd met standaard 5 jaar
fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewichte uitvoering is de IBIX®
overal in te zetten. De IBIX® 25P H2O straalketel is ontwikkeld voor
professioneel intensief gebruik.

De straalmachine is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt
geleverd met standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de
lichtgewichte uitvoering is de Problaster 9 overal in te zetten en
zelfs op de rug te vervoeren. De Problaster 9 is ontwikkeld voor
zowel hobbymatig als professioneel intensief gebruik.
De IBIX® 9f2 H20 wordt veel gebruikt voor de volgende
toepassingen:
•	Het reinigen van gevels op kleine schaal.
•	Mobiel stofvrij straalwerkzaamheden in de industrie.
•	Verwijderen verf- en waslagen van hout en meubels.
•	Mobiel verwijderen van graffiti.
•	Ontroest en ontlakken van staal.

De IBIX® 25P H2O straalketel wordt veel gebruikt voor de volgende
toepassingen:
•	Gevelreiniging.
•	Graffiti verwijderen.
•	Jachtonderhoud i.c.m. stofvrij werken.
•	Veel uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.

Kuhmichel kan alle IBIX® straalketels leveren. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Huur een IBIX® straalketel met
Kuhmichel Garnet 200 mesh
Luchtgommen uitproberen? Of alleen nodig voor één project?
U huurt de IBIX® 25 straalketel (exclusief de compressor)
vanaf €85,- per dag. Franco geleverd bij weekhuur. Gaat
u na huur over tot koop van de ketel, dan ontvangt u een
aantrekkelijke korting op uw ketel.

Koop een IBIX® straalketel en
ontvang 25 kg Garnet 200 mesh
GRATIS
De IBIX® ketel is gratis afgevuld met 25 kg Kuhmichel Garnet
200 mesh. U kunt DIRECT aan de slag.

Bel voor de actuele prijzen of kijk op kuhmichel.nl/toepassingen/luchtgommen.

Voor meer informatie en offerte aanvragen, neem contact op
Kuhmichel Abrasiv B.V.
Fabrieksweg 4
7451 PT Holten
0548-366322

www.kuhmichel.nl
jan.scholtens@kuhmichel.com
pim.scholtens@kuhmichel.com

@kuhmichelNL
bit.ly/kuhmichelnl
 /kuhmichelnl

