INOX System Evolution
Het alles in 1 systeem voor het ontvetten, beitsen,
passiveren, markeren en polijsten van RVS
Wanneer RVS gelast wordt laat dit oxidatie en verkleuringen achter. Met de INOX System Evolution is het mogelijk dit
te verhelpen op een snelle en veilige manier.

1. Met dit unieke systeem is het mogelijk alle elektrolytisch behandelingen uit te voeren
- Ontvetten
- Beitsen
- Passievere
- Elektrolytisch polijsten
- Elektrolytisch markeren
2. Er zijn diverse opzetstukken beschikbaar voor een maximaal effect en snelle verwerking
3. Het systeem kent verschillende standen die geoptimaliseerd zijn voor de diverse oppervlakten en
behandelingen
4. De machine is lichtgewicht uitgevoerd dus compact en handzaam voor de mobiele werkplaats
5. De omkasting is van metalen en bestand tegen vuil en stoten
6. Er worden geen zuren of beitende middelen gebruikt zodat neutralisatie vloeistof niet van toepassing
is, alle vloeistoffen zijn biologisch afbreekbaar
7. Behoudt de glans van het oppervlak en veroorzaakt geen doffe of witte uitslag
8. Wordt geleverd met 2 snelwisselhouders, zo kunnen twee behandelingen zeer snel
achter elkaar worden uitgevoerd
9. Alle vloeistoffen voldoen aan het GO Green principe en zijn veilig voor de mens en het milieu.
- fosfaatvrij
- nikkelvrij
- hypoallergeen
- vriendelijke geur
10. Kabels zijn te verlengen tot 16 meter
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Verlengkabels tot 16 mtr
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Markeerset

R.C. Evolution CLEAN

1 liter

R.C. Evolution Dek

1 liter

R.C. Evolution PASS

1 liter

R.C. Evolution Brush

0,5 kg

 standaard in meegeleverde koffer

o optioneel

Optionele
markeerset

Ricerca Chimica Group is de Europese leider op het gebied van de productie in chemische producten ten behoeve metalen
oppervlakte behandeling, in het bijzonder voor roestvrijstaal, titanium, aluminium, koper, brons en koolstofstaal en andere metalen.
De research en development laboratoriums van Ricerca Chimica hebben oplossingen op maat dat gegarandeerd een sneller
productie proces geeft, veiliger is voor het personeel en bovenal beter voor het milieu.
Technische wijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden.
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