


ÚTJELZÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA ASZFALTRÓL, BETONRÓL

Társaságunk
épü le tek hom lok zat -felú jí tási
mun ká i ra spe ci a li zá ló dott.

Gyak ran elô for du ló fel adat az el szennye zô dött
kô- és tég la fe lü le tek tisz tí tá sa, ré gi fes tett ré te gek
el tá vo lí tá sa.

Az ál ta lunk al kal ma zott né met be ren de zés, a
TORBO®, ki vá ló jel lem zôi

ré vén szé les kör ben al kal -
maz ha tó szám ta lan más te rü -
le ten: a le ve gô és kô zet por
ke ve ré két olyan ala csony ny-
o má son lö vi a fe lü let re, mely
al kal mas sá te szi mû em lé kek
fi mon le mo sá sá ra is.

RONCSOLT VASBETON FELTÁRÁSA

HOMLOKZATTISZTÍTÁS HA JÓK KÜL SE JÉ RE RA KÓ DOTT
SZEN  NYE ZÔ DÉS, RÉ GI
FES TÉK RÉ TE GEK EL TÁ VO LÍ TÁ SA

GRAFFITI ELTÁVOLÍTÁS

TÉGLABURKOLATOK FELÚJÍTÁSA KÔLÁBAZAT MOSÁSA

SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSA

FÉMFELÜLETEK TISZTÍTÁSA

TORBO® berendezés mûködési elve:

1. A fo lya mat ban min den szem cse kö ré egy kis
víz bu rok kép zô dik, me lyet a fe lü le ti fe szült ség rög zít. 
Ez meg nö ve li a szem cse tö me gét és ütô ere jét.

2. Ilyen mó don a lö ve dék tö ké le te sen il lesz ke dik
a lég áram ba, meg nö ve li a se bes sé gét és
a víz bu rok ál tal nem kop tat ja sem a csô fa lát,
sem a szó ró fej bel se jét.

3. A szem cse meg áll és be ágya zó dik a felü let be
a víz bu rok még to vább mo zog. Mint egy má so dik
ka la pács ne ki üt kö zik a fe lü let nek és
meg aka dá lyoz za, hogy a szem cse el pat tan jon ró la. 
A víz kö peny lö kés sze rû en meg for gat ja a szem csét
és be le lö vi a fe lü let be.

4. Az ered mény: az ál lan dó ned ves ség mel lett ki ala kul 
egy olyan fe lü let, me lyen a kis re pe dé sek pu ha
át me net ként je lent kez nek. Ez a „ra dí ro zó” moz gás 
ered mé nye zi a ki vá ló tisz tí tó ké pes sé get.

KÔ- ÉS TÉG LA FE LÜ LE TEK
TISZ TÍ TÁ SA, RÉ GI FES TETT
RÉ TE GEK EL TÁ VO LÍ TÁ SA
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