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PRESENTEERT

 AS50 en AS80 spoelwaterinstallaties!

Dé oplossing om uw verfspoelwater 
verantwoord te verwerken!

AS50
Dé compacte spoelmachine 
met 50 liter spoelreservoir. 
De ideale machine voor iedere 
schilder. In de werkplaats of 

op locatie.

AS80
Dé praktische spoelmachine 
met 80 liter spoelreservoir. 
Ideaal voor schildersbedrijven  
en spuiterijen, of op locatie 

bij uw klant.

Voor het spoelen en reinigen van o.a.:
• gereedschappen • kwasten en (gevoede) rollers • airless/aircoat spuitapparatuur  

• walsen • machine-onderdelen • lege emballage.

Recyclen van spoelwater vervuild met o.a.:
• waterverven • waterlakken • dispergieverven • emulsieverven • lijmen • inkten.



Technische gegevens Trivec lakdroogwagens

Vaste staanders  2
Verschuifbare middenrekken Geen, 1 of twee*
Etages   14
Draagvermogen  250 tot 700 kg*
Laaddiepte  750 mm (optineel 1000)*
Liggers   PVC bekleed
Zwenkwielen  4

*afhankelijk van het model
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Technische gegevens Trivececo AS80

Inhoud spoelreservoir 80 liter
Inhoud voorraadreservoir 80 liter (K)
Inhoud fi ltercontainer 60 liter
Afmetingen (lxbxh in mm) 950 x 650 x 1400
Elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz
Gewicht (leeg)  35 kg
Onderstel  Vast
Opties   Zwenkwielen 
   Rotoclean
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Technische gegevens Trivececo AS50

Inhoud spoelreservoir 50 liter
Inhoud voorraadreservoir 50 liter 
Inhoud fi ltercontainer 60 liter
Afmetingen (lxbxh in mm) 630 x 650 x 1280
Elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz
Gewicht (leeg)  20 kg
Onderstel  Vast
Opties   Zwenkwielen 
   Rotoclean

Trivececo AS80 type A/type K
Compacte installatie voor kleinere volumes 
spoelwater. Inzetbaar bij o.a. schilders-
bedrijven, onderwijsinstellingen en industrie. 
Praktische spoeltafel uit hoogwaardig kunst-
stof uitgevoerd met RVS afl egblad. Water-
toevoer middels geïntegreerd pompsysteem 
met voetbediening. Ook verkrijgbaar als 
instapmodel type A zonder waterrecycling.

Trivececo AS50 type A/type K
De AS50 wordt ingezet voor het reinigen van 
gereedschappen (rollers, kwasten, spuit-
apparatuur). Verf- en/of lijmspoelwater wordt 
eenvoudig en verantwoord behandeld tot 
helder water en slib. Betaalbaar en bedoeld 
voor de kleinere afvalstromen bij schilders-
bedrijven en industrie. Met een dusdanig 
compacte vormgeving dat deze voor schilders 
prima mee te nemen is naar de klant! 

Door verantwoord te werken 
spaart u niet alleen het milieu, 
u bespaart ook op uw afvalkosten!
Het spoelwater van uw verven, lakken, lijmen en inkten wordt 
beoordeeld als chemisch afval. Lozing hiervan op het riool is niet 
toegestaan en onverantwoord. 

Met Schellaert’s spoelwaterinstallaties van Trivececo bespaart u: 
1. Het milieu, u voorkomt onnodige verontreiniging. 
2. Vele euro’s op uw afvalverwijderingskosten. 
3. Onnodige kosten bij evt. milieu-inspecties.

Uw afvalwater hoeft na behandeling in een spoelwaterinstallatie niet 
meer duur te worden afgevoerd. In een Trivececo spoelwaterinstallatie 
wordt het verfspoelwater gezuiverd en gerecycled voor hergebruik. 
Afhankelijk van uw afvalstroom kunnen wij u diverse compacte 
modellen leveren, als ook industriële maatwerkinstallaties.

Doordachte oplossingen
en accessoires.
Bijvoorbeeld de Rotoclean 
verfrollenreiniger voor het 
snel en grondig reinigen 
van verfrollen. 

Het principe van
spoelwaterreiniging:
Spoelwater behandelen 
tot er helder water en 
slib overblijft.

Startset

Bestaande uit V-Floc* 7 
coagulatiemiddel, aquastabil, 
antischuim, fi lterzakken, 
maatschep en handleiding.

Trivec Lakdroogwagens
Voor het wegleggen en drogen van 
bijvoorbeeld rabatdelen, plinten, parket-
planken, balken of keukenfronten zijn de 
droogrekken van Trivec ideaal. Schellaert 
helpt u graag op weg met een breed 
programma aan praktische en doordachte 
oplossingen voor werkplaats en verfspuiterij.


