
Ecogum  
Profesjonalny, rewolucyjny system 
usuwania gumy do żucia
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Wygodna formuła w postaci plecaka zapewnia całkowitą 
swobodę ruchów i łatwość korzystania z urządzenia.

Profesjonalny i rewolucyjny system
USUWANIA GUMY DO ŻUCIA

Do urządzenia jest podłączona ergonomiczna dysza 
zaprojektowana tak, aby zagwarantować szybką, 
niezawodną i prostą obsługę i maksymalną skuteczność 
w usuwaniu gumy. Inteligentna pompa podaje do dyszy 
3 ml roztworu na sekundę, 
czyli dokładnie tyle, ile 
potrzeba, żeby zapewnić 
stały dopływ skroplon-
ego roztworu. W miejscu 
kontaktu nasza specjalnie 
zaprojektowana szczotka 
wydziela bezpieczną 
mieszaninę parową o neu-
tralnym PH, która powodu-
je odparowanie gumy i umożliwia jej usunięcie. Dzięki 
połączeniu ciśnienia, wysokiej temperatury
i roztworu czyszczącego usunięcie

 kawałka trwa kilka sekund – jedna osoba może w 
godzinę usunąć dużą ilość gumy, nie powodując żadnych 
zakłóceń w miejscu publicznym. Wydajność ponad 
dwukrotnie większa w porównaniu z najlepszymi  

alternatywnymiproduktami.

Urządzenie Ecogum nie wymaga 
stosowaniawęży ciśnieniowych czy 
szkodliwych środków chemicznych i 
nie powoduje opryskiwania okolicy 
czyszczonego miejsca, dzięki czemu 
jest bardzo odpowiednie do sto-
sowania w uczęszczanych i ruchli-
wych miejscach. Wysoka jakość i 

wytrzymałość urządzenia Ecogum Maxi gwarantują 
minimum osiem godzin nieprzerwanej pracy.

• Nie zawiera spryskiwacza, dzięki czemu unika się  
zalewania wodą okolicy czyszczonego miejsca!

• Nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania – nie 
ma więc przewodów, o które można by się potknąć, i 
nie ma też hałaśliwych generatorów.

• Nie powoduje wydmuchiwania piasku ze spoin – 
nie tworzą się zwały piasku lub przesunięcia czy 
nierówności płytek.

• Nie ma potrzeby odgradzania miejsca składowania 
urządzenia – cały system mieści się w plecaku.

• Nie stosuje się mycia ciśnieniowego szkodliwego dla 
powierzchni.

• Urządzenie całkowicie ciche – czyszczenie można 
wykonywać nocą.

 • Przenośne i bezpieczne – czyścić można też przy  
nasilonym ruchu, co sprawia dobre wrażenie i może 
być zauważone w mediach.

• Bezpieczne dla środowiska – nasze unikalne urządzenie 
czyszczące jest wyprodukowane z odnawialnych źródeł, 
a dodatkowo nie stosuje się w nim olejów, ale surfak-
tanty cukrowe, które są całkowicie biodegradowalne.

• Dysza czyszcząca nie zawiera ruchomych elementów, 
dzięki czemu unika się kosztów serwisowania i części 
zamiennych.

Korzyści ze stosowania tej technologii 

Jak to działa?
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Profesjonalny i rewolucyjny system
USUWANIA GUMY DO ŻUCIA

Najbardziej przyjazna dla środowiska technologia  
usuwania gumy. 

Opcjonalny wózek
Wykonany ze stali, na kółkach z gumy, z 
systemem mocowania velcro, wygodny do 
przewożenia plecaka.

Opcjonalna jeżdżąca 
podpórka do dyszy
Ergonomiczna, jeżdżąca podpórka prze-
jmuje ciężar dyszy, dzięki czemu obsługa 
urządzenia nie obciąża ramion operatora.

Szczotki
Oferujemy różnego rodzaju szczotki sprzedawane oddzielnie, stosownie  
do indywidualnych potrzeb klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt.



Blue & Green
Quality chemicals

www.blueandgreen.se

• Bezpieczne dla środowiska
• Proste w użyciu
• Całkowicie przenośne
• Długa żywotność baterii
• Sterownik ręczny
• Wytrzymała obudowa ABS


