MULTIFOAM
Viacúčelový rozprašovač na umývanie a dezinfekciu povrchov
Multifoam a Multifoam Inox je možné použiť na viacnásobné umývanie a dezinfekciu vo všetkých typoch závodov. Ide
o profesionálne zariadenie na rozprašovanie a napeňovanie čistiacich prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, mazacích olejov
a akýchkoľvek iných látok v tekutej forme.

MULTIFOAM L24-L50

MULTIFOAM INOX L24-L50

Viacúčelový nízkotlakový penový rozprašovač v 24 /50lt nádrži.

Viacúčelový nízkotlakový penový rozprašovač
z nehrdzavejúcej ocele 18/8 v 24/50 lt nádrži.

Dve zariadenia navrhnuté a vyvinuté AEB umožňujú:
•čistenie penovými čistiacimi prostriedkami;
• rozprašovanie bežných detergentov;
• hygiena životného prostredia rozprašovaním dezinfekčných prostriedkov.

MULTIFOAM L24-L50
1

24 alebo 50 lt nádrž môže byť použitá s tlakom 10 barov (napustenie so štandardným stláčaním)

2

Dávkovač s priemerom 70 cm pozostávajúci z: rúrky z PVC (5 metrov pre model L24 a 10 metrov pre model L50),
dvoch penových dýz a jednej rozprašovacej dýzy

3

Samomazacie kolesá

4

Poistný ventil s priamym vypúšťaním

5

Manometer 0-12 bar

6

Indikátor úrovne

Vnútorný a vonkajší povlak z epoxidových živíc umožňuje zariadeniam účinne odolávať akýmkoľvek typom detergentov alebo
dezinfekčných prostriedkov, kyslých aj alkalických, bez nebezpečenstva korózie.

MULTIFOAM INOX L24-L50
Exkluzívne v nehrdzavejúcej ocele 18/8 AISI 304
1

24 alebo 50 lt nádrž môže byť použitá s tlakom 10 barov (napustenie so štandardným stláčaním)

2

Dávkovač s priemerom 70 cm pozostávajúci z: rúrky z PVC (5 metrov pre model L24 a 10 metrov pre model L50),
dvoch penových dýz a jednej rozprašovacej dýzy

3

Samomazacie kolesá

4

Poistný ventil s priamym vypúšťaním

5

Manometer 0-12 bar

6

Indikátor úrovne

Multifoam Inox je vybavený vozíkom pre ľahkú manipuláciu a je vyrobený z
nehrdzavejúcej ocele A304, aby sa predišlo problémom spôsobeným koróziou
železných nádrží a aby vydržali obzvlášť agresívne chemikálie*.
* Nerezová séria 300 (304-316) nemá dobrý stupeň odolnosti proti chlóru, preto sa
neodporúča umiestňovať do nádrže tekutiny obsahujúce túto látku.
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Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro,
vložka 19928/R

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v
Ostrave, oddiel C, vložka č. 83400

