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Foamtec15  

Foamtec15 to najmniejsza wśród urządzeń pracujących metodą 

pianowanie - spłukiwanie - odkurzanie, opatentowana przez 

Santoemma. 

Urządzenie to pozwala na utrzymanie czystości w pomieszczeniach 

sanitarnych i na wielu innych powierzchniach, poprzez nakładanie 

piany, spłukiwanie i odkurzanie. Zalecana jest do małych powierzchni. 

FUNKCJE I ZALETY

 Lepsze rezultaty czyszczenia: piana utrzymuje się przez kilka minut   

 na powierzchni, nie spada na podłogę. 

 Wydłużone działanie piany na powierzchni zapewnia najlepsze efekty 

 działania środka czyszczącego.

 Efekty wizualne piany: biały kolor piany pozwala na zaobserwowanie  

 dokładności rozprowadzenia środka czyszczącego na powierzchni, 

 w szczególności w narożnikach i zakamarkach.

 Mniej pracy: wysiłek fizyczny sprzątającego zredukowany 

 jest do minimum. 

 Zabrudzenia usuwane są dzięki reakcji chemicznej piany

 i mechanicznemu spłukiwaniu.

 Oszczędność czasu: w czasie gdy piana wchodzi w reakcję 

 chemiczną, pracownik może wykonywać inne czynności. 

 Oszczędność środka chemicznego: dzięki precyzyjnemu systemowi   

 nakładania, środki chemiczne aplikowane są dokładnie na czyszczone 

 powierzchnie zapobiega to ich niepotrzebnemu marnowaniu.

 Oszczędność energii: urządzenie ma niewielkie 

 zapotrzebowanie na energię elektryczną, może być 

 więc używane w rozmaitych miejscach.

 Oszczędność wody: system piana + spłukiwanie 

 przy niskim ciśnieniu wymaga niewielkiej ilości wody. 

 Zapobiega to zalaniu pomieszczeń, pozwala na 

 dłuższą niezależną pracę i umożliwia korzystanie 

 w pomieszczeń natychmiast po ich wyczyszczeniu.

 Urządzenie może być używane w pomieszczeniach 

 bez odpływu, ponieważ pozostałą po spłukiwaniu wodę 

 można zebrać odkurzaczem wbudowanym w urządzenie.

SPECYFIKACJA

Pojemnik na brudną wodę:   14 litrów

Pojemnik na chemię:   14 litrów 

Materiał obudowy:          Polietylen wysokiej gęstości 
Silnik:            2 POZIOMY
Moc:     1000 W 
Max podciśnienie:    2200 mm H2O 
Max przepływ powietrza:   50 l/sec.

Pompa z wężem          membrana z integralnym wężem
Moc:     80 W 
Max ciśnienie:    9 bar 
Max przepływ wody:   2 l/min 

Kompressor   350 W

Przybliżone zużycie: (powierzchnia 
25 m kw płytek+ 5 urządzeń 
sanitarnych)    "Czas: 10 min

Zużycie detergentu:   500 ml

Zużycie wody:    14 l"

Stężenie detergentu  250 gram

Waga maszyny:   40 kg

Waga paczki:   55 Kg

Wymiary maszyny:   cm 35 x 70 x 86 (h)

Wymiary paczki:   cm 48 x 80 x 100 (h)

Długość węża do spryskiwania/ssania: 5/5 m

Kolor:    Niebieski

Akcesoria standardowe 
dołączone do maszyny:  Wąż, pistolet do 
    spryskiwania/zlewania, 
    wąż ssący, ssawki

System automatycznego
czyszczenia maszyny  TAK
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Urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji


