Het schoonheidsprogramma
voor steden en gemeenten.

Het zandreinigingsprocedé:
TÜV-getest, wetenschappelijk
onderzocht en praktisch beproefd.
Als marktleider op het gebied van zandreiniging kan Sandmaster op meer dan 25 jaar ervaring teruggrijpen.
Bij ons reinigingsprocedé gaat het om een officieel geteste, machinale dieptereiniging die betrouwbaar,
duurzaam en milieuvriendelijk werkt en bovendien wetenschappelijk gewaarborgd is.

De werkwijze van de Sandmaster-methode
D.m.v. van een transportband wordt het zand
tegen een loodrecht staande zeef geworpen.
Door de filtertechniek worden verontreinigingen zoals dierlijke excrementen (die
parasieten kunnen bevatten), glasscherven,
sigarettenresten en loof vanaf een partikelgrootte van ca. 5 tot 8 mm bijna volledig
afgescheiden.

In de opvangmand worden de
verontreinigingen verzameld.
Reinigingsdiepte: Traploos tot 40 cm.

Reiniging zandbakken en zandondergronden
2-3

De voordelen van de
zandreiniging op een rijtje:
Zorgvuldig uitzeven van de vuilpartikels:
Door de positie van de verticale zeef worden ook
de kleinste partikels uitgezeefd.Hierbij wordt geen
gebruik gemaakt van een horizontale trilzeef om
verkleinen van organisch materiaal (excrementen,
loof, enz.) te vermijden.
Beluchting van de bodem:
Zandlagen tot 40 cm diep komen met lucht (zuurstof ) in aanraking. De zuurwaarde stabiliseert zich
en de rottige geur verdwijnt.
Veiligheid bij het vallen:
Doordat het compacte zand wordt belucht en
losgemaakt is de valbescherming weer gewaarborgd.

Voor

Na

Onze machines zijn vertrouwd met zand.
En met trappen, zandbakomrandingen,
houten barrières,...
Smal, steil of bochtig, soms is de weg naar de speel- en sportvelden al een echte uitdaging. Alleen al omwille
hiervan zijn de afmetingen van de reinigingsmachine een echt pluspunt. Met behulp van rijplaten kunnen tot
50 cm hoge zandbakomrandingen en trappen worden overwonnen.

Minimum breedte van een doorgang: 1 m.

Ruimtelijke voorwaarden: 20 m² zandoppervlak
en een kantlengte van ten minste 3 m.

Reiniging zandbakken en zandondergronden
4-5

Overige
toepassingsgebieden:
Verspringbakken
Grindoppervlakken
Beachvolleybalvelden
Strandjes

De lagedruk-banden laten geen sporen achter
op uw grasperken.

Zodra een hindernis opduikt, worden variabele
rijplaten gebruikt.

Een schitterend terrein.
Een lust voor het oog.
Het Sandmaster reinigingssysteem biedt u een moderne en efficiënte mogelijkheid om uw locatie(s) in de toekomst op pijl te houden.
Het reinigingsprocedé: D.m.v. hoge druk en roterende sproeiers
maken de speciale machines van Sandmaster de kunststofondergronden schoon. Hierbij wordt het afvalwater in dezelfde arbeidsgang afgezogen en in een speciale tank opgevangen.

De speciale machine
voor grote locaties.
Deze reinigingsmachine kan banen tot en met een breedte van 1,50 m
in één arbeidsgang schoon-maken. Het resultaat mag er zijn.
De toepassingsgebieden: o.a. sportvelden, stadions, atletiekbanen,
multifunctionele parken, drainagelagen en stenen vloeren.

De voorreiniging gebeurt
door middel van een speciale
sproeibuis.

De machine gaat probleemloos
door toegangen van minstens
1,80 m breed en 2,40 m hoog.

Praktisch: de goten kunnen d.m.v.
een kanalisatiesproeier worden
schoongemaakt.

Reiniging kunststofondergronden
6-7

De speciale machine
voor kleine locaties.
Als het op beweeglijkheid en flexibiliteit aankomt, bewijzen de machines op indrukwekkende wijze hun mogelijkheden. Dankzij de compacte afmetingen kunnen ze ook moeilijk bereikbare plaatsen goed reinigen. Dat rendeert
vaak al bij de wendbaarheid op de locatie. Zelfs smalle doorgangen en opritten vormen geen probleem.
De toepassingsgebieden: o.a. speelplaatsen, kleinere sportvelden en ook atletiekbanen. Ook op steen, asfalt en
drainagelagen is het resultaat verbluffend.

De directe vooraf/achteraf
vergelijking.

Kleinere kunststofondergronden
zijn ook geen probleem voor de
machine.

Ook voor de reiniging van
drainagelagen is deze machine
geschikt.
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