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Delicate reiniging van baksteen en hout  
met EcoQuip 

 
 
Mat'Environnement werd opgericht in 1986 als Frans tuinaannemingsbedrijf voor hoven, paden, terrassen 
en schuttingen. Om de schoonmaakactiviteit van hun plaveisels te verbeteren, kochten ze recent een 
Graco EcoQuip EQ600s stoomstraler en een compressor.  
 

Volledig instelbaar toestel  
Een van de eerste projecten die ze met het nieuwe EcoQuip EQ600s-toestel aanpakten, was de 
renovatie van een boerderij. Voor dit project moest heel veel steen, baksteen en hout gereinigd worden. 
Het was een delicate onderneming aangezien het snel en efficiënt moest gebeuren zonder de onderlaag 
te beschadigen. De volledig instelbare EcoQuip bleek de juiste keuze te zijn. 
 
De EQ600s werd op de achterkant van een pick-uptruck geladen, met een 15m

3
/mn-compressor op 

sleeptouw. Met de 440l-tank van de straler was het mogelijk om 8 uur te werken zonder water bij te 
vullen. De EQ600s kan in moeilijke werkomstandigheden gebruikt worden en is gericht op een hoge 
productie voor grote en veeleisende projecten, maar kan ook ingesteld worden voor de reiniging van 
delicate steen, baksteen en hout.  
 

De voltooiing van het project duurde drie dagen in plaats van weken 
Er waren maar drie dagen nodig om de boerderij volledig te renoveren en te reinigen. Met een traditionele 
methode, zoals het gebruik van een metalen borstel voor de stenen en baksteen of een zandstraalketel, 
zou het weken geduurd hebben. Een traditionele methode neemt niet alleen meer tijd in beslag, maar 
veroorzaakt ook veel stof en gruis op de grond, wat resulteert in drie extra werkdagen om te reinigen en 
het gruis te verwijderen. Dankzij de stoomstraaltechnologie van EcoQuip was er bijna geen stof, enkel 
een kleine hoeveelheid water en een verwaarloosbare hoeveelheid straalmedium op de grond dat zeer 
gemakkelijk te verwijderen was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Specificaties  

 

Contacteer Graco 
Ga naar www.graco.com voor meer informatie 
Contacteer ons via info@graco.be 

 
Wilt u meer succesverhalen ontvangen?  
Registreer op http://news.graco.eu.com/ 
 
Wilt u UW verhaal met ons delen?  
Ga naar www.graco.com/MyStory 

 

 

EINDGEBRUIKER 
 
Mat'Environnement 
http://www.matenvironnement.com/ 

 

Marktsector 
Tuinaanleg  
Renovatie en reiniging van hoven, 
paden, plaveisels, schuttingen, 
baksteen, beton en steen  

UITVOERING 
 
Toepassing onder lage druk 
5 bar luchtstraal 
7 bar in de water- en mediumketel 
 
30 m slanglengte 
Straaldruk 5 bar 
Keteldruk 7 bar 

GRACO-apparatuur 
EcoQuip EQ600s 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACO-distributeur  
CLID Industrie 
ZI Boulevard Lénine BP 435,  
F-76805 St Etienne du Rouvray 
Frankrijk 
Tel.: +33 2 35 66 95 35 
hbn@clid-industrie.fr 
www.clid-industrie.fr 

 

 

TOEPASSING 
 
Renovatie van een boerderij met 
EcoQuip 

 

Materiaalspecificaties  
Media Archifine N°4 Semanaz Natuurlijk 
zand zonder silicium 
 

Typische eigenschappen 
Steenkleurig zand zonder silicium 
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