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PUHDISTUSRATKAISUT  
Maalien, lakkojen ja musteiden 
puhdistukselle

PROLAQ

MAKING GREEN WORK.



PROLAQ

P U H D I S T U S
R A T K A I S U T

PROLAQ
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PROLAQ – Puhdistus maalauksen jälkeen
PROLAQ tuotevalikoima keskittyy minimoimaan vaarallisia yhdisteitä ja parantamaan puhdistuksen tehokkuutta 
koskien maalausvälineiden puhdistusta. PROLAQ järjestelmä tarjoaa koneen sekä turvallisen ja pitkäikäisen puhdistusaineen 
maalien, lakkojen ja musteiden puhdistukseen. PROLAQ puhdistusainetta voidaan käyttää uudestaan ja uudestaan sen 
ominaisuuksien vuoksi. Maalipigmentit sedimentoituvat järjestelmän säiliön pohjalle ja puhdistusaine ylläpitää tehonsa. 
Valitsemalla PROLAQ:in säästät kustannuksista (jäte, varastointi, rahti ja energia) sekä parannat työturvallisuutta 
huomattavasti.

  Paineilmatoiminen
  Integroitu suppilo
  Integroidut pyörät
  Korkealaatuinen virtausharja





 Roiskesuoja kansi (lisäosa)
Toolbox lisätarvikkeilla
(lisäosa)

  Toolbox teline (lisäosa)

PROLAQ Compact

Manuaalinen puhdistusasema 

kaikille maalausvälineille ja -laitteille
Liikkuva PROLAQ Compact tarjoaa korkean tason joustavuutta käyttäjälle. Sitä voidaan käyttää puhdistamiseen laajalla 
alueella missä tarvitsee puhdistaa maalia, lakkoja ja musteita. Tukeva puhdistusjärjestelmä on valmistettu 
synteettisestä materiaalista (PE). Se toimii paineilmalla ja jalkakytkin aktivoi virtauksen joko virtausharjasta ja/tai hanasta. 
Paineilmapistooli tarjoaa nopean kuivauksen puhdistetuille osille.

Mitat

Työskentelykorkeus

Työskentely tila

Paino tyhjänä

Max. paino päälle

Min. kapasiteetti

Max. kapasiteetti

Säiliö

Paineilma

Pumppu 

Tuotekoodi

PROLAQ Compact

Korkeus takaa 1060/edestä 

980 x  L 820 x S 600 mm

 970/800 mm

740 x 460 mm

n. 62 kg

100 kg

40 l

60 l

Materiaali PE LD

6 max. bar
AODD pumppu 

PTFE kalvopumppu

G90010
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SUOSITTELEMME:

PROLAQ L 100  Maalinpoistaja tuoreille ja kuivuneille 
vesipohjaisille maaleille ja lakoille.

PROLAQ L 400  Maalinpoistaja tuoreille ja kuivuneille vesi- 
ja liuotinpohjaisille maaleille ja lakoille. 
Nopea kuivaus ja lähes jäämätön tulos.

PROLAQ L 500  Maalinpoistaja tuoreille ja kuivuneille vesi- 
ja liuotinpohjaisille maaleille ja lakoille.

vähennetty!

VOC

PROLAQ AUTO
Manuaalinen ja automaattinen maaliruiskujen puhdistusasema

PROLAQ AUTO on kompakti puhdistusasema maalausvälineille ja ruiskupistooleille. 
Puhdistus ATEX-alueella voidaan suorittaa automaattisesti ja manuaalisesti. Ruiskut ja 
ruiskujen kupit voidaan puhdistaa automaattisesti. Puhdistuksen jälkeen ruiskut 
voidaan kuivata paineilmasuihkulla. Seinämillä ja luukulla suojattu asema vähentää 
hajuja tehokkaasti yhdessä integroidun imulaitteen kanssa.

 Manuaalinen ja automaattinen puhdistus myös ATEX-alueella
 Kahden ruiskun automaattinen pesumahdollisuus samaan aikaan
 Kaikille maalausvälineille
 Paineilmasuihku kuivaukseen
 Mahdollisuus manuaaliseen puhdistukseen
 Voidaan sulkea luukulla
 Integroitu sedimentaatio- ja filterointiyksikkö

www.interfii.com
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PROLAQ 
Maalit POIS - Turvallisesti

Maalausvälineiden ekologista puhdistusta
PROLAQ puhdistusjärjestelmät ovat erityisesti kehitetty maalausvälineiden puhdistukseen, kuten ruiskujen ja 
ruiskukuppien puhdistukseen. Maalijäämien puhdistaminen letkujen sisältä parantaa maalauksen laatua ja estää 
letkujen tukkeutumista. PROLAQ L puhdistusaine yhdessä PROLAQ järjestelmän kanssa puhdistat laadukkaasti 
maaleja, lakkoja ja musteita. Sen sijaan, että käyttäisit vaarallisia ohentimia, PROLAQ järjestelmät ovat turvallisia ja 
tekevät työstä paljon miellyttävämpää. Myös säästät rahti/varastointikuluissa sekä suojelet ympäristöä!

PROLAQ Auto

Mitat (L x S x K) 857 x 508 x 1554 mm

Paino tyhjänä 94 kg

Neste kapasiteetti 60 L

Ilmanpaine 5 bar

Pumppu: ilman kulutus  58 L/min

ulostulu    12 L/min

Pumppu Tupla kalvopumppu

(PET tiiviste)

Automaattinen puhdistus  14 suutinta

puhdistaa 2 ruiskua samaan aikaan

Äänitaso <70dB

Imupiipun halkaisija  76 mm

Tuotekoodi  G90055

PROLAQ – Puhdistusta 
jatkuvasti korkealla tasolla
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AIKA

PROLAQ

Puhdistusteho laskee rajusti ohentimilla yms. lyhyessä 
ajassa. Tämä tarkoittaa, että ohennin on korvattava uudella 
usein.

AIKA

PROLAQ järjestelmä tarjoaa jatkuvasti korkean 
puhdistustehon pitkäksi aikaa.

PROLAQ Compact

PROLAQ Auto

www.interfii.com
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PROLAQ lisävarusteet
Laaja valikoima lisävarusteita täydentää PROLAQ järjestelmää 
täydellisesti. Voit tilata lisävarusteita erikseen tai kaikki yhdessä 
PROLAQ Toolboxissa. Toolbox sisältää suojalasit, suojahanskoja, 
kotelofilttereitä, esisuodattimia ja ruiskupistoolien puhdistussetin.

PROLAQ Toolbox
G90010-01  Toolbox lisävarusteilla 

sisältää setin alla olevia 

PROLAQ lisävarusteita

PROLAQ lisävarusteet
Toolboxin sisältö saatavilla myös erikseen 

G90010-02 PROLAQ kotelofiltteri 25 μm

G90010-03  PROLAQ esi-filtteri 200 µm

myyntierä: 12 kpl 

G90010-05  PROLAQ ruiskupistoolien puhdistussetti 

17 osainen

G90010-07 PROLAQ Toolbox teline

G90010-04  PROLAQ disposable gloves, 

harmaa, koko XL

myyntierä: 50 kpl (laatikko)

PROLAQ virtausharjat 
PROLAQ järjestelmiin

G90010-08 PROLAQ virtausharja 

G90010-09  PROLAQ virtausharja 

keskikova

NATURE 
BOOST

vähennetty
VOC

A02066 20 L kanisteri

A20066 200 L plastic drum

A10066 1000 L IBC
Varoitusmerkit: Silmien ärsytys 2

PROLAQ L US
VOC-vähennetty 
ultraäänilaitteessa käytettävä 
puhdistusaine maalien ja 
musteiden poistoon. 

  Jo kuivuneiden liuotin- ja
vesipohjaisten maalien sekä
musteiden poistoon.

  Käytetään ultraäänilaitteissa
optimaalisessa lämpötilassa 50 –
70 °C/122 – 158 °F

  Ei vahingoita materiaalia
  VOC-vähennetty (EC: 8 % VOC-

pitoisuus; CH: 7 % VOC-
pitoisuus)

  Mekaaniseen ja manuaaliseen
käyttöön

  Ei syttyvää
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The PROLAQ L valikoima 
Huippupuhdistusjärjestelmät erottuvat niin tehokkuudellaan ja resurssien säilyttämisellään. Nämä ovat myös ydinvahvuudet 
PROLAQ L puhdistusaineissa. Ne puhdistavat tehokkaasti märät maalit, lakat ja painomusteen. Verrattuna tavanomaisiin 
ohentimiin kuten asetoni tai etyyliasetaatti, PROLAQ on huomattavasti turvallisempi käyttäjälle. Huolellisesti valitut raaka 
materiaalit takaavat matalan VOC-pitoisuuden, minimaalisen hajuhaitan ja täten miellyttävämmän työskentely-ympäristön. 
Riippumatta siitä, onko liuotin- tai vesipohjainen maali, PROLAQ -järjestelmä tarjoaa täydellisen ja kestävän ratkaisun 
prosessiin kuin prosessiin.

  Puhdistaa tehokkaasti märät
maalit, lakat ja musteet. (vesi ja
liuotinpohjaiset)

  Puhdistaa kaikki maalausvälineet ja
työkalut

 VOC-vähennetty (EC: < 20 % VOC-
pitoisuus; CH: < 36 % VOC-
pitoisuus)

 Mekaaniseen ja manuaaliseen
käyttöön

  Kierrätettävä
 Ei syttyvä

A02063 20 L kanisteri

A20063 200 L muovitynnyri 

A10063 1000 L IBC
Varoitusmerkit: Silmien ärsytys 2

A02017 20 L kanisteri

A20017 200 L muovitynnyri 

A10017 1000 L IBC 

Varoitusmerkit: Silmien ärsytys 2

PROLAQ L 100
Matala-VOC vaihtoehto

  Vesipohjaisille maaleille ja lakoille
  Puhdistaa kaikenlaisia

maalausvälineitä ja työkaluja
  Puhdistaa filtterit, siveltimet ja

maalaustelat
  VOC-vähennetty (EC: 11 % VOC-

pitoisuus; CH: 18 % VOC-pitoisuus)
  Mekaaniseen ja manuaaliseen

käyttöön
  Kierrätettävä
  Ei syttyvä

PROLAQ L 500
VOC-vähennetty maalin 
poistaja

Letkujen 
puhdistus 
PROLAQILLA

✕ ✕ ✕

A02069 20 L kanisteri

A20069 200 L muovitynnyri 

A10069 1000 L IBC

PROLAQ L 400
Varoitusmerkitön maalin 
puhdistaja

  Puhdistaa tehokkaasti märät maalit,
lakat ja musteet. (vesi ja
liuotinpohjaiset)

 Puhdistaa kaikki maalausvälineet ja
työkalut

 Matala   jäämäinen
  Ei vaadi CLP asetusten alaista

varoitusmerkkiä
  VOC-vähennetty (EC: < 45 %VOC-

pitoisuus; CH: 16 % VOC-
pitoisuus)

  Mekaaniseen ja manuaaliseen
käyttöön

  Kierrätettävä
 Ei syttyvä



Oy Interfii Ltd. Puh. 

020-147 4500

info@interfii.com

www.interfii.com

Vahvat yhteistyökumppanit
PUHDISTUS • SUOJAUS • VOITELU • HITSAUS

Saksalainen Bio-Circle Surface Technology GmbH on 
globaali toimija. Bio-Circle tuotteita myydään ja 
käytetään 63 eri maassa. Perustettu vuonna 1985. Bio-
Circle on edelläkävijänä painottanut aina turvallisuutta ja 

kestävää kehitystä kemikaalikehityksessä.

Oy Interfii Ltd. on edustanut jo vuodesta 2003 Bio-
Circleä. Toimimme metalliteollisuudessa ja muualla 
valmistavassa teollisuudessa. Interfiin henkilöstön vahva 
kokemus on apunasi myös puhdistusaineiden lisäksi 
robotiikan oheislaitteissa, kappaleen kiinnityksessä, 
leikkuunestetarvikkeissa, työstönesteissä ja öljyissä 
sekä lastuavissa työkaluissa.
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