Mobile Blast Cleaning
usługi czyszczenia suchym lodem
niezastąpione wsparcie dla Działu Utrzymania Ruchu / Produkcji / Serwisu
Szybsze czyszczenie = krótsze przestoje = większy zysk
Mobile Blast Cleaning świadczy usługi
w wielu branżach przemysłu, m.in. :

ZASTOSOWANIE

• Linie produkcyjne
SPOŻYWCZYM (usuwanie tłuszczu, spalenizny, resztek • Linie spawalnicze
produktów, trudno schodzących zabrudzeń z maszyn i urządzeń, • Drukarnie
• Przemysł energetyczny
linii produkcyjnych, transportera, rozdrabniaczy, i.t.p.);
• Utrzymanie ruchu
• Renowacja po pożarach
ODLEWNICZYM I TWORZYW SZTUCZNYCH
• Czyszczenie (zadymień, pleśni,
(czyszczenie form z pozostałości produktu, smarów, olejów,
osadów)
kurzu, nalotów rdzy, nagarów );
• Renowacja zabytków
POLIGRAFICZNYM (Oczyszczanie maszyn drukarskich z • Transport
resztek farb, olejów, smarów, kleju);

KORZYŚCI
MOTORYZACYJNYM (Czyszczenie silników, podwozia i
innych elementów ze smarów, resztek farb, olejów, nalotów
rdzy);
• Skrócenie procesu czyszczenia
i przestojów pracy maszyn i
ENERGETYCZNYM (Czyszczenie silników elektrycznych,
urządzeń
szaf sterowniczych, przełączników );
• Niczym nie zalewamy i nie
zasypujemy, nie kurzymy i nie
LOTNICZYM I ZBROJENIOWYM
stosujemy chemii
(czyszczenie zaczepów holowniczych, podwozia samolotów,
• Czyszczenie urządzeń na
pokrywy silników i innych najważniejszych części samolotów,
które mogą być czyszczone szybko i bez demontażu podczas miejscu bez demontażu, bez
przeglądów i remontów, czyszczenoie silników, kokpitów, chłodzenia, bez zatrzymywania
sterowni, układy hydraulicznych i.t.p. ).
• Suchy lód nie przewodzi prądu
• Metoda nie inwazyjna i nie
USŁUGI INDYWIDUALNE (odnawianie kostki brukowej, ścierna
bram, mostów, tynków mineralnych, klinkieru, usuwanie graffiti,
• Brak odpadów wtórnych, suchy
gum do żucia, czyszczenie linii produkcyjnych, maszyn i
lód podczas czyszczenia zmienia
urządzeń, usuwanie szkód popożarowych, renowacja zabytków,
czyszczenie kadłubów łodzi, pieców, form, pomników, silników i stan skupienia ze stałego na
podwozia pojazdów mechanicznych, zbiorników i silosów oraz
gazowy i ulatnia się do atmosfery
wielu, wielu innych ).

MBC vs tradycyjne
metody czyszcenia

MBC vs tradycyjne metody czyszcze
METODA

BRAK
ODPADÓW
WTÓRNYCH

NIE
PRZEWODZI
PRĄDU

NIE TOKSYCZNA

NIE INWAZYJNA

Czyszczenie suchym lodem

•

•

•

•

Piaskowanie

•

•*

Czyszczenie sodą

•

•*

Czyszcenie wodą
Czyszczenie mechaniczne

•*
•

•

•*

Czyszczenie chemiczne

•

* Tradycyjne materiały ścierne podczas czyszczenia niebezpiecznych zabrudzeń, po zetknięciu z nimi stają się
również zanieczyszczone. W efekcie wymaga to odpowiedniego zabezpieczenia ich i utyliazacji.

Odkryj nowe możliwości !
Skontaktuj się z Mobile Blast Cleaning, +48 691-691-097 / +48 508-187-025 lub odwiedź naszą stronę www.e-mbc.com, aby
dowiedzieć się więcej o naszych możliwościach i technologii Cold Jet.

