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Airblast Oplossingen voor Oppervlaktebehandeling

Deze gids toont de meest effectieve en efficiënte apparatuur voor het verbeteren van uw straal- en verfspuitproces.

Voor alle industrieën waarin we actief zijn, biedt Airblast een scala aan apparatuur die onder de zwaarste omstandigheden 
is getest. Compleet geleverd met accessoires is het Airblast Systeem-7, de industriestandaard voor traditioneel stralen. 
In combinatie met het assortiment van Airblast-inspectieapparatuur bieden wij een compleet programma voor de 
behandeling van stalen oppervlakken. Aan land of op zee, van scheepsbouw tot bouwnijverheid, Airblast biedt producten 
van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.

De prikkel om te investeren in apparatuur van Airblast kan voortkomen uit de wens om een voorsprong op uw 
concurrenten te krijgen, de kwaliteit beter te beheersen of aan milieuwetgeving te voldoen. Wat de reden ook is, 
apparatuur van Airblast zorgt ervoor dat elk proces zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.

Elk gedeelte van deze brochure belicht een ander onderdeel van de verschillende apparatuur die is ontworpen voor 
gebruik in de oppervlaktebehandelingsindustrie.

Aangezien in deze brochure alleen de belangrijkste apparaten aan bod komen, kan het zijn dat u producten zoekt die 
niet in deze gids staan. Neem contact op met uw plaatselijke Airblast-vertegenwoordiger om details van het volledige 
leveringsprogramma te ontvangen.

Sinds 1974 is Airblast wereldwijd toonaangevend op het gebied van straal- en verfspuitoplossingen binnen de 
anticorrosie-industrieën. Met een netwerk van kantoren wereldwijd werkt Airblast intensief samen met klanten 
en distributiepartners om beproefde apparatuur te leveren en maatoplossingen te ontwikkelen voor specifieke 
toepassingen.

Airblast streeft ernaar op lange termijn een winstgevende organisatie te blijven door ethisch en moreel verantwoord 
te ondernemen. Door te investeren in de toekomst van onze organisatie, en degenen met wie we zaken doen, is 
Airblast ervan overtuigd dat we nog lang successen met elkaar kunnen delen.

Onze productiefaciliteiten in Europa en het Verre Oosten produceren kwaliteitsproducten op maat met regio specifieke 
certificering. Alle apparatuur van Airblast wordt vervaardigd volgens de hoogste geldende veiligheidsnormen en 
doorloopt onze strenge kwaliteitscontroles alvorens de fabriek te verlaten. 
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Airblast voorziet in de behoefte van de anticorrosie-industrie. Ons apparatuur biedt alle functies die professionele 
gebruikers nodig hebben. Alle open straalketels in ons basisassortiment zijn standaard voorzien van een afstands- en 
dodemans bedieningssyteem. Ze zorgen voor lagere arbeidskosten, efficiënter gebruik van straalmiddelen en meer 
veiligheid voor de gebruiker. 

Alle machines zijn ontworpen voor gebruik met een breed scala aan accessoires, waaronder een uitgebreide selectie aan 
straalpijpen, natstraalaccessoires en apparaten om buizen inwendig te reinigen. Er zijn tal van opties voor doseerkleppen 
naar gelang van de toepassing, waaronder Micro kleppen, platte zandkleppen, staalgritkleppen en Thompson-kleppen.

We bieden een breed scala aan machines met enkele of dubbele kamer en meerdere uitgangen om in alle mogelijke 
behoeften van de industrie te voorzien. Alle apparatuur is ontworpen om snel vullen, een onbelemmerde luchtstroom, 
en goede toegang voor inspectie en onderhoud mogelijk te maken. Het mobiele assortiment van 17 tot en met 300 liter 
biedt dezelfde hoogwaardige constructie, beveiliging en prestaties als onze bulkstraalsystemen van 3400 en 4500 liter.

Airblast biedt tal van stofvrije straaloplossingen voor flexibiliteit en goede prestaties op locatie, waaronder: vacuümstralers, 
natstraal en -slurrystraalsystemen, ultra hoge druk waterstraal systemen (UHP) en meer.
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Straalketels / Bulkstralers Straal accessoires Persoonlijke beschermingsmiddelen
    

AIRBLAST

Drukstraalketels
Airblast heeft een uitgebreid assortiment van open drukstraalketels, als losse eenheden of complete systemen. Elke 
drukstraalketel wordt speciaal gemaakt voor het beoogde doel en geleverd met regiospecifieke certificering. 

Bulkstralers
Met bulkstraalsystemen kunnen tot acht stralers onafhankelijk van elkaar werken. Ook aan transportgemak is gedacht: 
de systemen worden geleverd op poten, glijders of een werftrailer. Omdat iedere straler zelfstandig werkt, is de 
stilstandtijd minimaal en de productie optimaal.

Straalaccessoires
Het brede assortiment accessoires van Airblast biedt alles wat nodig is voor straalwerkzaamheden, zoals:
• Een complete reeks straalpijpen in uiteenlopende maten en veelgebruikte materialen als wolfraamcarbide en 
 aluminium, plus specifiekere samenstellingen boorcarbide en siliciumnitride
• Hoogwaardige straalslangen verkrijgbaar met diverse slijtageweerstanden 
• Een complete reeks straalpijphouders slangkoppelingen en –beveiligingen
• Schijnwerpers om het straalgebied te verlichten en individuele verlichting voor eenpersoonsgebruik
• Een complete reeks doseerkleppen voor straalmiddelen, waaronder de Microklep, platte zandklep, staalgritklep,
 membraanklep, Thompson-klep

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De veiligheid en het comfort van de straler staat voorop. Het assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen van      
Airblast maakt lastige klussen iets makkelijker en zo veilig mogelijk.
• Straalhelmen: Extreme, Astro, Nova, etc.
• Straalpakken van zwaar katoen met lederen versteviging
• HAF-luchtfiltersysteem met optionele koolmonoxidemelder om de straler van schone en veilige lucht te voorzien
• Airconditioning met koelsystemen voor de toevoer van warme of koele lucht naar de straalhelm om het 
 binnendringen van stof tegen te gaan en goed te kunnen ademen
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Inspectieapparatuur van Airblast
Elk stadium in het proces van oppervlaktebehandeling is van cruciaal belang in de bescherming tegen gebreken in de 
coating. Er zijn vele tests en veiligheidsmaatregelen om te waarborgen dat de ondergrond en de coating goed aan elkaar 
hechten. Het assortiment inspectieapparatuur van Airblast splitst het inspectieproces op in zes verschillende stappen. 
Voor elke stap zijn bepaalde apparaten nodig.

Stap 1: Klimaatcondities
De heersende klimatologische omstandigheden tijdens het stralen en spuiten zijn van cruciaal belang voor een goede 
hechting van de coating en moeten bewaakt worden om condensvorming op de ondergrond te voorkomen. 

Stap 2: Reinheid van het oppervlak
Na het stralen is het belangrijk om na te gaan of het staal goed schoon is. Voor de meeste hoogwaardige                                      
coatingsystemen moet het staal gereinigd zijn volgens een erkende norm, zoals SSPC, NACE of SA. 

Stap 3: Oppervlakteprofiel
Naast reiniging zorgt het straalproces ook voor een profiel waaraan de coating zich goed kan hechten. 

Stap 4: Laagdikte
Bij hoogwaardige coatingsystemen moet elke laag na het drogen een bepaalde dikte hebben. 

Stap 5: Hechting
Als de coating niet goed aan de ondergrond hecht, kan de coating gebreken gaan vertonen. 

Stap 6: Inspectie
De op de ondergrond aangebrachte coating dient als bescherming tegen voortijdige corrosie. De kwaliteit van de coating 
kan gemeten worden aan de hand van de porositeit. Indien nodig kunnen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
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DPM-120 SSM-200 TXT-300/TXG-320 DFT-441 CHC-520 HOD-600
Dauwpunt-

meter
Zout-
meter

Testex-tape
Testex-meter

Diktemeter
droge laag

Ruitpatroon-
snijder

Porositeits-
meter

    

Voor elk van de stappen zijn er tal van apparaten die samen gebruikt kunnen worden om het volledige proces te 
bewaken. De belangrijkste apparaten die nodig zijn voor elke fase van het proces staan hieronder beschreven.                         
Raadpleeg voor meer informatie de Airblast brochure over inspectieapparatuur.

DPM-120 Dauwpuntmeter
De DPM-120 meet voortdurend de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond, de luchttemperatuur en de relatieve 
vochtigheid om de dauwpunttemperatuur te berekenen. Een intern geheugen en akoestisch alarm maken dit toestel 
onmisbaar voor elk straalwerk. 

SSM-200 Zoutmeter 
De SSM-200 is een gepatenteerd, draagbaar ontwerp om automatisch zouten op magnetische oppervlakken te 
detecteren. Het biedt een goed alternatief voor de Bresle-methode. Tot duizend metingen kunnen worden opgeslagen 
in het interne geheugen om ze later te downloaden en te analyseren. 

TXG-320 Testex-meter
De TXG-320 leest nauwkeurig de diepte van het vastgelegde profiel van het gestraalde oppervlak en wordt gebruikt in 
combinatie met de TXT-300 Testex-tape. De tape kan worden bewaard om later te kunnen raadplegen.

DFT-400, DFT-420, DFT-440, DFT-441 Diktemeter droge laag
Het Airblast-assortiment laagdiktemeters biedt een keur aan mogelijkheden voor de meest veeleisende toepassingen. 
Het assortiment omvat geïntegreerde en losse sondes, mogelijkheden om metingen op te slaan en te downloaden en 
de unieke, optionele draadloze sonde!

HAT-500 Hydraulische hechtingstester
De HAT-500 is te gebruiken voor het testen van destructieve en niet-destructieve hechting met behulp van dolly’s die 
vooraf op de ondergrond worden gelijmd. U kunt de dolly’s loshalen met de verwarmde dollyverwijderaar, maar ook 
laten zitten en opnieuw testen als onderdeel van een periodiek onderhoudsprogramma. 

HOD-600 Porositeitsmeter 
De HOD-600 stuurt een spanning via een borstelelektrode die over het gecoate oppervlak wordt bewogen. Bij een gaatje 
of gebrek in de coating slaat de spanning over naar de ondergrond. Dan is nadere inspectie van dat gebied nodig. 

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6
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Het Airblast-assortiment stofvrije straalapparatuur is ontwikkeld als antwoord op milieuwetgeving en de vraag van klanten 
naar apparatuur om zonder stof te stralen in specifieke toepassingen zoals olie, gas-en offshore industrie Voor iedere 
toepassing heeft Airblast een passende stofvrije oplossing voor u. Voor alle stofvrije straalmethodes die in dit gedeelte 
staan beschreven, zijn er verschillende modellen verkrijgbaar voor verscheidene toepassingen

Aquastorm
Methode: Water en een niet-metallisch straalmiddel worden onder druk met elkaar vermengd in de straalketel. Vervolgens 
stromen ze via een doseerklep de straalslang in naar de straalpijp. Het stof dat bij het stralen vrijkomt, wordt opgenomen 
in het water en is zo snel en gemakkelijk van de werkplek te verwijderen om hergebruikt of als afval afgevoerd te worden. 
Toepassing: Complexe ondergronden kunnen snel en stofvrij worden gestraald. Omdat er geen vonken vrijkomen 
wordt de Aquastorm veel gebruikt bij onderhoud van raffinaderijen. Het eindresultaat is beter dan bij open stralen en de 
onderhoudskosten zijn lager dankzij de smerende werking van het water.

Vacuümstraler
Methode: Perslucht blaast herbruikbaar straalmiddel door een straalslang naar het werkstuk, waar een straalkop met 
een afdichtborstel ervoor zorgen dat er geen straalmiddel of stof ontsnapt. Na het stralen van het oppervlak worden het         
straalmiddel en vrijgekomen stof door een slang afgezogen en naar de straalmachine teruggevoerd, waar het stof door 
een filter wordt gescheiden en in een opvangbak terechtkomt. Het schone straalmiddel wordt opnieuw gebruikt in de             
straalketel. Toepassing: Verschillende straalkoppen sluiten hermetisch aan op ondergronden met een uiteenlopende 
vorm, zoals vlakke platen, plaatranden, binnen- en buitenhoeken en buisdiameters van 5 cm of meer. Slanglengtes tot 45 
meter maken stralen in kleine ruimtes mogelijk.

Mobiele werpstraalmachine
Methode: Staalgrit stroomt omlaag op een draaiende turbine die het straalmiddel tegen het werkstuk slingert. Het 
straalmiddel en stof komen terug in de machine, waar een onderdruk het stof scheidt van het herbruikbare straalmiddel. 
Dit wordt teruggestort in de trechter en opnieuw gebruikt. Toepassing: Dit assortiment bestaat uit zowel horizontale 
als verticale machines, allebei ontworpen om grote, vlakke ondergronden snel, veilig en met minimale mankracht te 
stralen. Typische toepassingen zijn onder meer: vloeren en wanden van olie-opslagtanks, bodems van scheepstanks,                                 
scheepsdekken en -rompen en helikopterdekken.
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Aquastorm Vacuüm- 
stralen

Mobiele werp-
straalmachines 

Werpstraal-
machines Straalkasten Straalcabines
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Werpstraalmachine
Methode: Staalgrit wordt in meerdere draaiende turbines gevoerd en tegen het werkstuk geslingerd. Na gebruik gaat 
het straalmiddel door een recyclingsysteem. Schoon straalmiddel gaat weer terug in de trechters in om opnieuw te 
worden gebruikt. Toepassing: Hoe gelijkmatiger en regelmatiger de vorm van de ondergrond, des te hoger is de te 
behalen productie met  een werpstraalmachine. Standaardmachines zijn verkrijgbaar voor staalplaat, stalen buizen met 
verschillende diameters en I-balken. Ook voor overige toepassingen biedt Airblast oplossingen. 

Straalkast
Methode: Het werkstuk wordt in de straalkast geplaatst. Het herbruikbare straalmiddel stroomt door aanzuiging of druk 
via een korte straalslang met grote kracht naar het handbediende straalmondstuk. Een optioneel draaiplateau maakt 
het mogelijk om het werkstuk te draaien en zo het stralen te vergemakkelijken. Het gebruikte straalmiddel valt op de 
bodem van de kast, waar het gefilterd en hergebruikt wordt. Toepassing: Straalkasten worden gebruikt om kleine (tot 
ongeveer één vierkante meter) complexe ondergronden te stralen in veel industrieën, onder meer voor fabrieken en bij 
het reinigen van oude onderdelen voor hergebruik.

Straalcabine
Methode: Het werkstuk wordt in de straalcabine gereden of geplaatst, waar een of meerdere stralers het handmatig 
stralen. Het stralen gebeurt met conventionele open straalketels en staalgrit. Na het stralen wordt het straalmiddel 
handmatig of automatisch naar een straalmiddeltransportsysteem verplaatst. Deze transporteert het straalmiddel naar 
het recyclingsysteem. Daarna gaat het een voorraadtrechter in om opnieuw te worden gebruikt in de straalketel. Het 
stof wordt afgezogen uit de straalcabine en komt in een filtersysteem terecht. Toepassing: Straalcabines worden 
gewoonlijk gebruikt om grotere objecten te stralen, die met een kraan of wagen de cabine in worden gereden. Omdat 
een of meerdere stralers het straalwerk handmatig doen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Elke ondergrond, variërend 
van een klein motorblok of kleine turbine tot een deel van een schip of vrachtwagencarrosserie is mogelijk.
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Door voortdurende uitbreidingen in de olie- en gasindustrie blijft men investeren in pijpleidingen om de producten te 
vervoeren. De geavanceerde coatingsystemen van nu zijn gegarandeerd jarenlang onderhoudsvrij. Maar dan moeten ze 
wel worden aangebracht op een ondergrond die volgens de specificatie is voorbehandeld. Airblast heeft een compleet 
assortiment aan speciale apparatuur om pijpleidingen in- en uitwendig goed te stralen, in een fabriek of op locatie. Alle 
series die in dit gedeelte staan beschreven, bestaan uit allerlei modellen met verschillende prestatiekenmerken.

Pijpleidingen met een kleinere diameter vormen een specifiek probleem vanwege de toegankelijkheid voor 
straalwerkzaamheden en visuele controle van de reinheid van het oppervlak en het bereikte profiel. Apparatuur om 
buizen  inwendig te stralen is beschikbaar voor buizen met een binnendiameter van:

 - 0,5” – 1,25” (13 - 32 mm)  = Airblast Miniblast
 - 1,25” – 12” (32 - 305 mm)  = Airblast Circleblast
 - 8” – 36” (204 - 915 mm) =  Airblast Spinnerblast
 - 35” – 63” (890 - 1600 mm) = Airblast Jumbo Pipeblaster
- 6” - 381” (152 - 9677 mm) = Airblast Pipeblaster

Voorheen moest de apparatuur bij dit soort straalwerk handmatig door de buis worden getrokken. Een toe- of afname 
van de snelheid leidde tot een verschil in reinheid en profiel bij het stralen. En vanwege de hierboven beschreven      
problemen met de toegankelijkheid is bij het stralen van kleinere buisdiameters van een aanzienlijke lengte controle 
van de reinheid en het profiel onmogelijk. De enige manier om te garanderen dat de voorbereiding van het oppervlak 
voldoet aan de vereiste norm is dan ook het mechaniseren van het straalproces. Dit maakt een einde aan verschillen in 
de snelheid waarmee apparatuur door de buis wordt getrokken. In het verleden was gemechaniseerde apparatuur niet 
alleen duur en ingewikkeld, maar ook ondraagbaar. Het liersysteem van Airblast is de perfecte oplossing.

Om de buitenkant van buizen te stralen heeft Airblast een compleet assortiment van vaste werpstraalmachines. Dit 
varieert van machines met één turbine, die de buis draaien voor een volledige dekking bij het stralen, tot machines met 
meerdere turbines voor een hoge productie.



  

  
 
  
 Producten

 
 

Pagina 9

 

Circleblast Spinnerblast/Jumbo Pipeblaster Pipecoaters Liersysteem
    

 
Stationaire werpstraalmachines
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Circleblast
De Circleblast kan buizen met een binnendiameter vanaf 1,25” (32 mm) inwendig stralen. De speciale conus van 
wolfraamcarbide garandeert een gelijkmatig straalpatroon. Een centreersysteem met verstelbare poten maken het 
stralen van grotere buisdiameters tot 12” (305 mm) mogelijk.

Spinnerblast / Jumbo
Voorzien van twee straalpijpen haalt de Spinnerblast hoge productiesnelheden bij het inwendig stralen van buizen met 
een binnendiameter van 8” (204 mm) tot 36” (915 mm).

Pipeblaster
Voor de allerhoogste productiesnelheden bij het inwendig stralen van buizen van 6” (152 mm) tot 381” (9677 mm) 
gebruikt de Pipeblaster meerdere straalpijpen gemonteerd op een gemotoriseerde wagen. 

Pipecoaters
Om buizen met een binnendiameter van 1” (25 mm) tot 37” (940 mm) inwendig te verven gebruikt de Pipecoater een 
gewoon spuitapparaat om de verf naar de spuitkop van de Pipecoater te brengen. Een draaiende kop vernevelt de verf 
en brengt het glad en gelijkmatig aan.

Liersysteem
Het liersysteem is te gebruiken met de Circleblast, Spinnerblast en Pipecoater en garandeert een constante 
bewegingssnelheid door de buis (in tegenstelling tot handmatig trekken).

Stationaire werpstraalmachine
Er zijn diverse stationaire werpstraalmachines verkrijgbaar voor het uitwendig stralen van buizen van verschillende                 
maten. Zo zijn er werpstraalmachines met één turbine, die de buis draaien voor een volledige dekking en machines met 
meerdere turbines, die de productiesnelheid optimaliseren.
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Het Airblast-assortiment van grote installaties is ontwikkeld als antwoord op milieuwetgeving en de vraag van klanten 
naar apparatuur om hun straal- en verfwerk te optimaliseren voor wat betreft de kwaliteit van het eindresultaat en het 
verkregen profiel. Voor iedere toepassing heeft Airblast een passende installatie voor u. 

Straalcabine
Methode: Het werkstuk wordt in de straalcabine gereden, waar een of meerdere stralers het handmatig stralen met 
behulp van conventionele open straalketels en steel grit. Na het stralen wordt het straalmiddel handmatig of automatisch 
verplaatst naar een straalmiddeltransportsysteem. Deze transporteert het straalmiddel naar het recyclingsysteem, 
waarna het in een voorraadtrechter komt om te worden hergebruikt in de straalketel. Het stof wordt afgezogen uit de 
straalcabine en komt in een filtersysteem terecht. Toepassing: Straalcabines worden gewoonlijk gebruikt om grotere 
objecten te stralen, die met een kraan of wagen de cabine in worden gereden. Omdat een of meerdere stralers het 
straalwerk handmatig doen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Elke ondergrond, variërend van een klein motorblok of 
kleine turbine tot een deel van een schip of vrachtwagencarrosserie is mogelijk.

Spuitcabine
Methode: Het werkstuk wordt in de spuitcabine gereden, waar een of meerdere spuiters het handmatig spuiten. Het spuiten 
gebeurt met conventionele luchtverneveling of met pneumatische of luchtvrije verneveling en met behulp van de juiste 
apparatuur. Filtersystemen zuigen de verfnevel af en zorgen ervoor dat er schone lucht vrijkomt. Verwarmingselementen 
versnellen het uitharden en de productie. Toepassing: Spuitcabines worden gewoonlijk gebruikt om grotere objecten te 
spuiten, die met een kraan of wagen de cabine in worden gereden. Omdat een of meer spuiters het spuitwerk handmatig 
doen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Elke ondergrond, variërend van een klein motorblok of kleine turbine tot een deel 
van een schip of vrachtwagencarrosserie is mogelijk.

Ontvochtiger
Methode: Aangezien klimatologische omstandigheden over de hele wereld variëren, biedt Airblast ontvochtigers die 
met behulp van sorptierotor en koelmiddeltechniek optimale prestaties leveren. Bij sorptierotortechniek onttrekt een 
vocht absorberende stof water uit de lucht. Koelmiddeltechniek maakt gebruik van verdamperspiralen waarop het vocht 
in de lucht condenseert.
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Straalcabine Spuitcabine Ontvochtiger Werpstraal-
machine Recycling Vacuümterugwinning
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Toepassing: Bij elk straalproces moet rekening gehouden worden met klimatologische omstandigheden, omdat er                
gebreken in de coating kunnen ontstaan door condensatie voordat het coatingsysteem is aangebracht. Typische plaatsen 
waar ontvochtigers worden gebruikt, zijn onder meer scheepstanks, straalcabines en olieopslagtanks.

Werpstraalmachine
Methode: Steel grit wordt in meerdere draaiende turbines gevoerd en tegen het werkstuk geslingerd. Na gebruik gaat 
het straalmiddel door een recyclingsysteem om verontreinigingen zoals stof te verwijderen. Dit stof komt terecht in 
een opvangbak en het schone straalmiddel gaat weer de trechters in om opnieuw te worden gebruikt. Toepassing: 
Hoe gelijkmatiger en regelmatiger de vorm van de ondergrond, des te hoger is de te behalen productie met een 
werpstraalmachine. Standaardmachines zijn verkrijgbaar voor staalplaat, stalen buizen met verschillende diameters en 
I-balken. 

Recycling
Methode: Gebruikt straalmiddel wordt handmatig in de invoertrechter gedaan. De jakobsladder voert het omhoog en 
giet het op een verdeelplaat. Via de plaat stroomt het straalmiddel in een gelijkmatige, dunne en brede laag omlaag 
de reinigingsinstallatie in. In de reinigingsinstallatie worden grotere deeltjes opgevangen in een stofzak. De kleinere 
deeltjes worden eruit gehaald door een apart patronenfilter. De installaties zijn in te stellen voor verschillende soorten 
straalmiddel. Toepassing: Airblast biedt een scala aan recyclinginstallaties die geconfigureerd kunnen worden voor 
verschillende soorten herbruikbaar straalmiddel. De meest gangbare soorten herbruikbaar straalmiddel zijn garnet en 
staal shot en -grit. Herbruikbare straalmiddelen bieden vele voordelen: veel minder materiaaltransport, betere beheersing 
van de grootte van het straalmiddel, en dus betere beheersing van het oppervlakteprofiel en minder stofvorming, 
waardoor de stoffiltering aan minder strenge eisen hoeft te voldoen. 

Vacuümterugwinning
Methode: Een elektrisch aangedreven motor zorgt voor een onderdruk en een afzuighulpstuk maakt het terug te winnen 
materiaal vloeibaar. Het straalmiddel stroomt vervolgens door een afzuigslang en komt terecht in een trechter. Stof wordt 
verder meegevoerd en komt in een filtersysteem dat schone lucht afvoert. Toepassing: Het wordt onder meer toegepast 
om straalmiddel uit droogdokken van scheepswerven te verwijderen, maar ook in veel andere industrieën waar grote   
hoeveelheden straalmiddel worden gebruikt.
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Airblast Abrasives B.V. heeft een eigen productiefaciliteit voor de productie van kwalitatief hoogwaardig steel shot en 
grit en een leveringsprogramma met verschillende metallische en niet-metallische straalmiddelen. Om snelle leveringen 
binnen Nederland te kunnen garanderen hebben wij een aanzienlijke voorraad straalmiddelen voor u klaar staan in ons 
magazijn te Heerhugowaard.  

High carbon steel shot
High carbon steel shot wordt met name gebruikt in werpstraal machines en zorgt voor een meer golvend ruwheidsprofiel 
op het gestraalde oppervlak. Gedurende de levenscyclus blijft het shot zijn ronde vorm behouden en bladeren alleen dunne 
flinters van de buitenste laag af. Het shot van Airblast-Abrasives heeft een lange standtijd en zeer hoge straalintensiteit.

High carbon steel grit
High carbon steel grit wordt geproduceerd door de grote korrels uit het productieproces te breken in grit. Het materiaal 
zorgt voor een meer kantig / hoekig profiel en wordt met name gebruikt voor reiniging en het creëren van een anker profiel 
voorafgaand aan het coating proces. High carbon steel grit wordt gebruikt in zowel werpstraalmachines als straalcabines. 

Low carbon steel shot
Heeft een lagere hardheid dan normaal high carbon steel shot. De korrels hebben door de microstructuur een goede weer-
stand tegen inslag tot het moment dat de korrel stukslaat en overgaat in stof. Hoewel low carbon shot een iets langere 
standtijd heeft dan normaal steel shot, is de straalintensiteit aanzienlijk lager, waardoor in bepaalde toepassingen low 
carbon steel shot een veel lagere straalsnelheid heeft dan high carbon steel shot. 

Gietijzergrit
Gietijzergrit heeft een hoge hardheid en  blijft kantig in de bedrijfsmix. Het is een agressief straalmiddel dat snel reinigt en 
met name wordt gebruikt in straalcabines. Gietijzergrit heeft een lagere standtijd dan high carbon steel grit.

RVS straalmiddel
RVS straalmiddel wordt met name gebruikt voor aluminium, RVS en ook metallische werkstukken waar geen ijzerhoudend 
straalmiddel gebruikt kan worden. RVS straalmiddel heeft een zeer goede standtijd en is beschikbaar als grit, shot en 
draadkorrel. 

Metallische straalmiddelen

Niet-metallische straalmiddelen
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Draadkorrel  
Dit straalmiddel wordt gemaakt door draad in gelijkmatige stukken te verknippen, waarbij de lengte overeenkomt met de 
diameter. Standaard (verenstaal) draadkorrel wordt gebruikt voor reiniging en het creëren van een anker profiel. Het heeft 
een goede standtijd, is agressief en wordt gebruikt in zowel werpstraalmachines als straalcabines. Naast de standaard 
(verenstaal) draadkorrel is het product ook beschikbaar van aluminium, RVS, koper en zink. 

Corund / Aluminiumoxide
Corund / Aluminiumoxide wordt gemaakt door een smelting van bauxiet in een vlamboogoven op extreem hoge temperaturen. 
De blokken corund worden vervolgens gebroken en meerdere malen gezeefd om aan de juiste fracties volgens de FEPA norm 
te komen. Corund / Aluminiumoxide is een ijzervrij straalmiddel en kan worden hergebruikt, wat het uitermate geschikt 
maakt voor het aanstralen van non- metallische, maar ook voor metallische producten in straalcabines. Aluminiumoxide is 
het hardste beschikbare straalmiddel dat zeer scherp en kantig blijft, waardoor het agressief en snel straalt. 

Glasparels
Glasparels worden gemaakt van gerecycled glas dat door een warmtebehandeling verandert in ronde korrels. Glasparel is 
een ijzervrij straalmiddel en kan worden hergebruikt, wat het uitermate geschikt maakt voor het polijsten en/of reinigen  
van non- metallische producten in straalcabines.

Garnet
Is een natuurlijk mineraal, dat ijzervrij is en geen vrije silica bevat. Voor een mineraal straalmiddel is garnet relatief 
hard en heeft het een relatief hoog soortelijk gewicht, wat resulteert in een hoge straalsnelheid. Garnet is een ijzervrij 
straalmiddel en kan worden hergebruikt, wat het uitermate geschikt maakt voor het aanstralen van verzinkte producten 
in straalcabines. 

Aluminium silicaat / Slakken grit
Is een bijproduct van kolengestookte energiecentrales dat uitstekende eigenschappen heeft als eenmalig straalmiddel. 
Het wordt met name gebruikt voor vrijstralen in de scheepsvaart en olie-industrie en in de weg- en waterbouw voor 
bijvoorbeeld het stralen van bruggen. Het materiaal bevat geen vrije silica en genereert een schoner oppervlak dan 
koperslakken. Aluminium Silicaat / slakken grit is een ijzervrij straalmiddel en kan niet worden hergebruikt. 

Metallische straalmiddelen

Niet-metallische straalmiddelen
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THE NETHERLANDS
Airblast B.V. - Corporate Headquarters
P.O. Box 1075
1700 BB Heerhugowaard
Tel. :  + 31 72 5718002
Fax :  + 31 72 5714340
Email : info@airblast.com
Webil : www.airblast.com

Airblast-Abrasives B.V.
P.O. Box 9334
1800 GH Alkmaar
Tel. :  + 31 72 5715569
Fax :  + 31 72 5714340
Email : info@airblast-abrasives.com
Webil : www.airblast-abrasives.com

UNITED ARAB EMIRATES
Airblast Middle East LLC
P.O. Box 33419
Dubai
Tel. : + 971 4 3242776
Fax : + 971 4 3242778
Email : airblast@emirates.net.ae

SAUDI ARABIA
Airblast Saudi Trading & Industrial Est.
P.O. Box 30476
Al-Khobar 31952 
Tel. : + 966 13847 3178
Fax : + 966 13847 1430
Email : info@airblast.com.sa

QATAR
Airblast Qatar WLL
P.O. Box 47044 
Wakra
Tel : + 974 4 463 1043 / 1074
Fax :  + 974 4 463 1154
Email :  info@airblast.com.qa

SINGAPORE
Asia Airblast Pte Ltd.
No. 55 Tuas Avenue 1
Singapore 639503
Tel. : + 65 6266 6010
Fax : + 65 6266 6968
Email : airblastsg@singnet.com.sg

MALAYSIA
AB Corrosion Control Equipment
No. 60, Jalan Permas 9/7,
Bandar Baru Permas Jaya
81750 Masai, Johor Darul Takzim
Tel     : + 60 7387 4989
Fax    : + 60 7387 5989
Email : abcorrosion@airblastasia.org

INDONESIA 
PT Airblast Equipment Indonesia
Komplek Mutiara Taman Palem
Blok C6 no 38-39
Cengkareng – Jakarta Barat
Tel. : +62 21 543 570 99
Fax : +62 21 543 570 98
Email : christianto@airblastasia.org

INDIA
Airblast Equipment India Pvt Ltd
#5-9-30/5 Unit 203
Paigah Plaza, Basheer Bagh
Hyderabad - 500063
Telangana State
Tel. : + 91 40 6674 8855
Fax : + 91 40 6674 8851
Email : info@airblastindia.com
Webil : www.airblastindia.com

CHINA
Airblast Surface Treatment Co. Ltd.
Suit 14B - No.58 Xin Jin Qiao Rd.
Pudong New Area
Shanghai
Tel.    : + 86-21-61060216
Fax    : + 86-21-61062017
Email : airblast@outlook.com.cn

AUSTRALIA
Airblast Australia (Perth)
22 Irvine St
Bayswater WA 6053
Tel : +61 (08) 9271 2265
Fax : +61 (08) 9271 2235
Email : brad@airblastwa.com.au
Web : www.airblastaustralia.com

Airblast Australia (Victoria)
13B The Crossway
Campbellfield VIC 3061
Tel     : +61 (03) 9357 6522
Fax    : +61 (03) 9357 7511
Email : peter@airblastvic.com.au 
Web : www.airblastaustralia.com

Airblast Australia (Queensland)
Unit 1 / 272 Lavarack Ave
Pinkenba QLD 4008
Tel : +61 (07) 3260 2670
Fax : +61 (07) 3260 2672
Email : ross@airblastqld.com.au 
Web : www.airblastaustralia.com

Or contact your local distributor.


