
Scheidingsinstallatie ColorFree top 
De gemakkelijke en milieuvriendelijke gereedschapsreiniging 

Eigenschappen

 Scheiden en filteren van vaste stoffen zorgt voor milieuvriendelijk afvalwater 
 dat beantwoordt aan de wettelijke voorschriften

 Praktisch concept voor een rationele gereedschapsreiniging voor grote en kleine bedrijven

 Halfautomatisch met zelfverklarende elektronische sturing voor een zeer eenvoudige bediening



Scheidingsinstallatie ColorFree top 
Voor propere en moderne reiniging van schildergereedschap

Bijkomende voordelen  

 De scheidingsinstallatie ColorFree top zorgt ervoor dat uw dagelijkse waswater van 
 watergedragen verf wordt gezuiverd en in overeenstemming met de wet wordt afgevoerd

 Practisch toebehoren zijn handig voor de reiniging en het onderhoud van uw rollers, 
 kwasten en vaten

 Dankzij het uitgekiende concept kan het toestel per lot zowat 100 l afvalwater zuiveren 
 ... zo vaak u maar wilt

 De geïntegreerde, gebruiksvriendelijke sturing leidt u doorheen het volledige scheidingsproces



Voor het milieu en uw imago  

Na de snelle reiniging met spaarzaam waterverbruik 
in de TurboWash zijn uw rollers grondig proper en 
meteen weer klaar voor gebruik.

Met de kwastenreiniger en de sproeierset reinigt en 
onderhoudt u uw gereedschap. 

Vaste stoffen en zuiver water zijn gescheiden. Tijd voor 
de afvoer naar de riolering via het filtersysteem.

De zelfverklarende bedieningsunit leidt u veilig 
doorheen de waterzuivering.

Na toevoeging van het scheidingsmiddel, worden de 
vaste stoffen gescheiden van het vuile water. 

Informatie 

De veroorzaker is verplicht om het afval-
water te zuiveren vooraleer het in de riolering komt.

De waterleidingmaatschappij van de betrokken plaats 
bepaalt de mogelijke doorstroming naar de riolering. 
De voorwaarden verschillen volgens gemeente.

Met de scheidingsinstallatie ColorFree top werkt u 
conform de wetgeving.
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1  TurboWash voor de rationele en 
 intensieve reiniging van de rollers 
 met gewoon water of met de druk-
 verhogingspomp.

Toebehoren Art.-Nr.

TurboWash 61 71 00

Drukverhogingspomp met 
voetschakelaar

61 70 76

Kwastreinigingspost 61 70 10

Rollervoorwasbad 61 70 20

Afvalwaterpomp voor een 
hoger gelegen afvoer

61 70 30

Pomp voor de uitbreiding 
met WAMAB

61 70 60

Filterkorf 50 l 61 70 40

Afdruipkorf 20 l 61 70 41

Filterdoeken (10 stuks) 61 00 93

Scheidingsmiddel Spezial 61 30 35

Artikelbenaming     Art.-Nr.

Scheidingsinstallatie Color-
Free top 

In de levering inbegrepen:
- 10 x filterzakken
- 2 x filterkorven
- 1 x afdruipbekken
- doseerschep voor 
  scheidingsmiddel
- verfrolleraftrekker
- rubberen spatel
- reinigingssproeier
- handleiding

61 70 00 

Scheidingsinstallatie 
ColorFree top
volledige set

61 70 50 

4  Rollervoorwaspost: door het voorwassen  
 wordt de roller in de TurboWash nog  
 sneller gereinigd, dat bovendien water  
 bespaart. 

2  Kwastreinigingspost voor de reiniging 
 van schildergereedschap, zelfs bij 
 hardnekkige vervuiling.

3  De drukverhogingspomp zorgt voor meer  
 druk in de TurboWash en verhoogt de  
 waterdruk met maximaal 5 bar ten 
 opzichte van de druk in de leiding. 

5  ColorFree top ook als volledige set 
 incl. TurboWash met Drukverhogings- 
 pomp, kwastenreiniger, spoelbak en 
 10 kg splijtmiddel leverbaar. 

Scheidingsinstallatie ColorFree top 
Praktische accessoires voor optimale resultaten  


