sterk en delicaat
steenwerk reiniging en restoratie oplossing

TM

Bel Solution®
TM

TORIK Stone Cleaning System voldoet aan de
meest veeleisende specificatie eisen. En is

mobiel en efficient. TORIK’s controlleerbare stroom van super-heet

voor een
demonstratie
0229 577988

water en stoom onder minimale druk (vanaf 70bar) verwijdert snel en

info@solution.nl

zonder moeite vuil, mos, algen, schimmel, korstmos en vele andere

www.solution.nl

soorten van vervuiling. En in combinatie met TAVEC 201 is het een
complete verfverwijdering oplossing.

TM

Hoe werkt TORIK ?
TORIK stone cleaning system bestaat uit twee
componenten. Mobiel voor eenvoudig vervoer in
een bedrijfswagen. Desondanks robuust genoeg

Wat doet de TORIK :

voor zelfs de allerzwaarste klussen.

TORIK Stone Cleaning System voorziet in de
optie om chemie vrij te reinigen.

TORIK genereert superheet water in een diesel
brander en een electrische pomp genereert de

TORIK produceert een controleerbare straal van

controleerbare druk die wordt geleverd aan de

hogedruk superheet water en stoom dat

hoge druk lans. Dit zorgt voor volledige controle

razendsnel vuil, mos, algen, schimmels en andere
organische materie reinigt. Het superhete water
dood tevens de sporen en voorkomt zo de

van temperatuur en druk voor optimale reiniging
en de bescherming van het oppervlak. De
keramische nozzle heeft een 15º tot 25º
reinigngshoek, zo reinigt u met optimale precisie.

heraangroei van het organisme
Reinigen en verfstrippen met het TORIK
systeem werkt delicaat, veilig en effectief
voor gebruik op stenen en voegen
○

Steen en voegen reiniging

○

Vuil verwijdering

○

Alg en mos verwijdering

○

Reiniging en sterilisatie

○

Verf strippen

○

Bitumen verwijderen

○

Graffiti en kauwgom verwijderen

Instructional Videos
Assembleer Instructies

Gebruiksaanwijzing

Ontkalken Instructies

Perfect tegen olie en vet

Product Specificaties:
Variabele druk en temperatuur
150bar
8 liter per minuut
150 oC
Max temperature:

TORIK Hoge druk unit L60xB40XH40 cm
150 bar (2175 psi)
8 liter per minuut
230 volt
40 kg

TORIK Burner Unit
L70xW57XH80 cm
Water volume minimum: 5 liter per minuut
230 volt
diesel
85 kw
60 kg
16 amp plug in power supply from the pressure washer

- 5kva generator - 5.5kw min

Price: € 5250,00 excl btw en verzending
Tensid UK Ltd

+44(0)1932 564 133

Standaard uitrusting:
10 meter high-pressure slang
Wash gun en lans met spoel functie
900mm lans
500mm lans

TORIK Stone Cleaning System is ook te huur.
BEL 0229-577877 of mail naar info@solution.nl

info@tensid.com

www.tensid.com

