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Sablare cu Gheață Carbonică 
+ MATERIAL ABRAZIV

DE CE ACEASTĂ METODĂ?

Sablarea cu gheață carbonică este practic o metoda de curatare neabrazivă si, prin 
urmare, atinge limitele sale tehnice in cazul in care este necesară sablare agresivă, 
abrazivă sau decapare vopsea. Tehnologia cu gheață carbonică + material abraziv  
CRYONOMIC® permite acum ceea ce a fost posibil numai cu echipamente de sablare. 
Exemple de aplicații:
• Îndepărtare rugină
• Decapare vopsea și pregătirea suprafețelor
• Sablare abrazivă cu răcire cu gheață carbonică (prevenirea deformărilor termice) 

în pregătirea pentru galvanizare, revopsire sau acoperire cu pulbere
• Curățare / Restaurare (curățarea fațadelor, restaurarea podurilor, restaurarea 

monumentelor, îndepărtarea vopselei, restaurarea ambarcațiunilor etc.)

CRYONOMIC®, partenerul tău în productivitate

• Producătorul Nr.1 de echipamente de sablare pe gheață uscată din Europa 
(din 1992)

• Configurații CRYONOMIC economice și ergonomice de înaltă performanță
• Eficacitatea maximă cu un consum minim de gheață uscată este principalul 

nostru obiectiv și sunt proprietăți standard ale aparatelor CRYONOMIC
• Soluții inovatoare și complet personalizate în tehnologia cu gheață uscată, 

adaptate nevoilor Dvs.
• Întotdeauna un partener calificat și competent în zona Dvs.

Stânga Vopsea veche, numai cu gheață uscată 
Dreapta: combinație de gheață uscată și un agent abraziv.

Pentru profesioniști

Sablarea cu Grit + cu gheață carbonică este deosebit de potrivită pentru:
• Specialiști in sablare și specialiști în sablare cu gheată carbonică
• Curățarea fațadelor și renovarea monumentelor
• Atelierele de vopsitorie
• Tehnicieni pentru tratarea suprafețelor
• Contractori industriali de vopsit si restauratori de cladiri
• Servicii de curățare industrială



MERIDIAN INVEST SRL
- Servicii de Curățare Industrială
- Restaurare
- Furnizor echipamente profesionale 
Adresa: Str. Harghita Nr.94 
Miercurea Ciuc Județul Harghita
Tel: (+40)742-446.516 
info@meridianinvest.ro
www.hdcleaners.ro

Îndepărtare rugină și Decapare vopsea

De ce aveți nevoie pentru sablare cu gheață uscată + material abraziv?

•

•

• Aer comprimat uscat și filtrat: sablarea abrazivă este posibilă de la 2 la 7 bari
• Peleți de gheață uscată de 3 mm
• Agent abraziv adecvat pentru aplicare (CRYONOMIC recomandă materiale 

abrazive ecologice). Furnizorul de materiale abrazive vă va sfătui cu privire la 
agentul abraziv potrivit pentru fiecare aplicație.

Curățare fațadă -depărtare graffiti

CRYONOMIC® -  avansat tehnologic prin tehnici de sablare inovatoare!

Decaparevopsea Curățare fațadă 

Sablarea interiorului unei țevi de oțel

Before Before After

Before After

Care sunt avantajele practice și economice?

Sistemul CRYONOMIC de curățare cu modul abraziv combină avantajele sablării abrazive cu eficiența ridicată de curățare cu gheață uscată. 
Acest lucru rezultă în:
• O reducere uimitoare și drastică a materialului abraziv necesar în comparație cu sablarea abrazivă convențională: 

consumul materialului abraziv poate fi redus în unele aplicații cu până la 90% în funcție de aplicație și materialul utilizat.
• Deșeuri secundare care trebuie eliminate substanțial mai puține: reziduuri de material abraziv mai puțin, praf mai puțin - 

reducerea costului de material abraziv și costurile pentru managementul deșeurilor.
• Gheața uscată / carbonică sublimează și dispare complet.
•

• Metodă de curățare abrazivă foarte ecologică cu o deosebită atenție la mediu.

Puneți-ne la încercare!

Before After

Decapare vopsea

O mașină de sablare cu gheață uscată, tip COB 62 +, COB 71 sau COMBI 7
Modulul abraziv cu tehnica de vibrație și caracteristica exactă de dozare, 
alimentat cu furtun abraziv și duză rezistentă la abraziune.

Curățarea mai ușoară și mai rapidă a zonei de lucru după sablare.

Before After After


