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• De mange funktioner gør blæseanlægget enormt alsidigt.
• Da anlægget tilføres vand direkte via vandtilslutning, er der ingen begrænsning af vandmængden.
• Anlægget er på hjul, og kan nemt flyttes på kortere afstande.
• Nemt at transportere på truck, da anlægget har løfteøjer.
• Ideel til udeopgaver som sandblæsning af huse og til brug på eksempelvis skibsværfter.

Aktuator der forhindrer vand i 
at løbe retur i systemet

VÅDBLÆSNING
SANDBLÆSNING
HØJTRYKSRENSNING 
TRYKLUFTSRENSNING

Vandet blandes først med 
sandet i blæseslangen

Håndtag med lynkoblinger til 
hurtig skift mellem funktioner
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CLEMCO WET BLAST FLEX COMPACT 
KØB DET HOS CLEMCO DANMARK A/S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
• • Beholderkapacitet: 100 liter
• • Maks. arbejdstryk: 12 bar
• • Dimensioner: H 1505 x B 1165 x D 980 mm
• • Vægt: 300 kg

LEVERES KLAR TIL BRUG OG KOMPLET MED:

• • RMS indløbsventil
• • TLR udløbsventil
• • Trykregulator med manometer
• • RLX-III håndtag med dobbeltfunktion
• •   Pop-op ventil med paraply
• • Låg til sandpotten

• • Sandventil tilpasset dobbeltfunktion
• • 10 meter 1 1/4” blæseslanWWge inkl. dyseholder og kobling
• • CTSG-6 dyse (9,5 mm venturidyse)
• • Wiwa 4:1 pumpe til vand med trykregulator
• • 10 meter dobbel styreluftslange med fittings
• • Aktuator

ET ALSIDIGT OG FLEKSIBELT VÅDBLÆSESYSTEM
 
Med Wet Blast Flex Compact kan du kombinere
flere typer af overfladerensninger; våd- eller tør-
blæsning, højtryksrensning eller rensning med 
trykluft.  
 
Når anlægget bruges som vådblæseanlæg,  
tilsættes en mindre mængde vand under sand-
blæsningen, så støvet bliver bundet i vandtågen. 
Dette minimerer støvdannelsen med op til 90 %. 
 
Når anlægget bruges med vandtilsætning, er der 
specielle krav til blæsemidlet. Vi anbefaler  
mineralske blæsemidler uden indhold af jern. 

Kontakt os og lad os 
hjælpe dig i gang med 
dit nye vådblæseanlæg

WWW.CLEMCO.DK


