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Sistemas de Limpeza

Sistema KREBS 750 da limpeza de manchas

Modelo: 9913

Sistema de remoção de mancha, económico e amigo do ambiente em alternativa, solventes CFC-livres para

costurar lojas, textile-líquidos de limpeza e companhias ready-made da roupa. Vantagens: Manchas são

retiradas sem estar a localizar marcas nem os resíduos de mancha devidos ao dispositivo secagem integrado

rápido tornam os vestuários marcadores imediatamente reusáveis com a pulsação viajar em jorro para o

melhor efeito de dissolução mecânico rapidamente e económico: retira 1 mancha apenas em 1 minuto. Com o

punhado multifuncional - pode ser impulsionado com áreas de trabalho 1 ou 2 mão. Imprensa-papel.

Dados tecnicos: 

Voltagêm: 230 V / 50 Hz  

Ar seco, comprimido e livre de óleo: 4 - 7 bar  

Sopro minuto.: 600 l/min 

Motor da exaustão: 500 W  

Peso aprox.: 40 kg   

País de origem: Suiça.

Sistema KREBS 750 da limpeza de manchas.
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Pistola de Limpeza

Pistola de Limpeza KREBS TEX-2

Modelo: 9911/2

Remove manchas em tecidos e vestuários numa fracção de tempos. Também apropriado para limpeza das

aplicações de adesivo, deslizes, graxa e outros agentes, desengraxadores, os líquidos de limpeza de máquina,

etc. Vantagens: Não à necessidade de redução de preços ou descontos ou apreciações de preços por causa

de manchas. Rápido e económico com vários bocais (continuamente ajustavel o jacto da agulha  a combinar

no tratamento do tecido). Efeito mecânico máximo com um poder solvente óptimo devido a um jacto de alta

pressão pulsando. Manipulação fácil &ndash; não necessita de quase nenhuma formação e manutenção é

grátis quando usada apropriadamente.

Dados técnico: 

Voltagêm: 230 V / 50 Hz

Avaliação: 40 W

Máximo da saída: 140 g/min

Pistola: de Aço cromo-chapeado

Cilindro de bomba: bronze especial

Extensão do bocal: 45° curvado

Capacidade do recipiente: 700 ml

Peso líquido: 1.115 Kg.

País de origem: Suíça. 
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Pistola de Limpeza KREBS TEX-4

Modelo: 9913/4

O instrumento ideal da remoção de manchas para limpeza a seco. O KREBS TEX-4 é o única pistola de

remoção de manchas pulverizar sabão morno, graças  a um elemento de calor integrado que seja controlado

electronicamente.

Vantagens: Com o vários bocais (continuamente ajustavel o jacto da agulha  a combinar no tratamento do

tecido) Manipulação fácil &ndash; não necessita de quase nenhuma formação e manutenção é grátis quando

usada apropriadamente.

Dados técnico: 

Voltagêm: 230 V / 50 Hz

Avaliação: 40 W

Elemento de calor: 350W

Máximo da saída: 140 g/min

Pistola: de Aço cromo-chapeado

Cilindro de bomba: bronze especial

Com vários bocais ajustáveis:

Extensão do bocal: 45° curvado

Capacidade do recipiente: 700 ml

Peso líquido: 1.115 Kg.

País de origem: Suíça.              

Pistola de Limpeza KREBS TEX-4
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Liquido de Limpeza

Almofadinha de Limpeza

Modelo: 6114

Almofadinha de limpeza, em lã de aço, para a eliminação de fortes incrustações nas bases de ferros de

engomar.

Liquido de Limpeza

Modelo: 9067/1

Líquido de limpeza "SIWAPUR", livre de aromas, cheiro agradável evaporização em curto espaço de tempo.

Não necessita de meios de protecção. 1 litro.

Liquido Tirar Nodoas

Modelo: 9052

Líquido tirar nodoa especial DetaFix â ,em garrafas plásticas de 500 cm³.

Pasta de Limpeza

Modelo: 6107

Pasta de limpeza, rápida e segura p/ limpeza de todos os tipos de bases de ferros e superficies metálicas em

prensas. Deita-se uma pequena porção num pano macio e esfrega-se em movimentos circula-resnas

superficies ainda quentes exercendo-se uma leve pressão.Limpa-se em seguida com um pano limpo. Bisnagas

com cerca de 148 gr.

Solvente de Limpeza

Modelo: 9084/1

Solvente de limpeza de silicone, marca "BAYSILON", em latas de 500 gr.
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Acessório

Anti-Lustro-Liquido

Modelo: 9053

Anti-Lustro-Liquido, 100% biologico, retira nodoas de lustro.
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