Sanitair reinigingsmachine
Powertec
Technische gegevens:
Powertec is een machine voor het reinigen en ontsmetten van kleine
en middelgrote toiletgroepen in publieke ruimtes. Het combineert het
sproeien van een reinigingsmiddelen oplossing, spoelen en waterzuigen. Met Powertec kunnen toiletgroepen volledig worden gereinigd,
ontsmet, geparfumeerd en droog gemaakt in korte tijd, waardoor de
schoonmaakwerkzaamheden aangenamer en effectiever zijn. U kunt
het apparaat onmiddellijk gebruiken en het vereist geen training voor
de schoonmaker. Doordat hij klein en licht van gewicht is, kan hij
gemakkelijk opgeborgen en vervoerd worden.

Standaard toebehoren:
● Sproei slang
● Spuit/spoel pistool
● Vacuüm slang
● Waterzuigmond
Vele voordelen:
1. Uitstekende reiniging en ontsmetting: de reinigingsmiddelen oplossing wordt op alle te reinigen oppervlakken
gespoten, en werkt in op het vuil en bacteriën, waardoor het zowel gereinigd als ontsmet wordt en ruikt fris.
2. De grootst mogelijke hygiënische veiligheid voor de schoonmaker, die niet in contact komt met de oppervlakken
en de voorwerpen die moeten worden gereinigd en die niet nat wordt door het terug spattend water, want spoelen
gebeurt met een lage druk.
3. Lagere arbeidskosten: handwerk is tot een minimum beperkt, omdat het vuil wordt verwijderd door de chemische
werking van het reinigingsmiddel en de mechanische werking van het spoelen.
4. Dit systeem, comfortabeler en hygiënischer, geeft een grotere voldoening aan de schoonmaker.
5. Tijdbesparing: terwijl de chemische oplossing inwerkt op de oppervlakken waar deze al is aangebracht, kan de
schoonmaker andere werkzaamheden uitvoeren. Daarom kan zelfs een grote ruimte volledig worden gereinigd in een
korte tijd zonder stilstand.
6. Reinigingsmiddelen besparing: de detergenten worden gebruikt zonder verspilling, omdat zij niet onmiddellijk op de
grond vallen.
7. Vermindering van het energieverbruik: de machine verbruikt weinig stroom en kan daarom overal ingezet worden.
8. Waterbesparing: het systeem sprayen + spoelen op lage druk vereist een minimale hoeveelheid water. Dit voorkomt
dat de toiletruimte blank staat, de machine lang kan werken zonder te vullen en ledigen en biedt de onmiddellijke
beschikbaarheid van de toiletten die zijn schoongemaakt.
9. De machine kan ook worden gebruikt op plaatsen waar er geen riolering aanwezig is, omdat het water dat op de vloer
achterblijft na het spoelen op gezogen kan worden.
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