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SPONSSTRALEN ® 

Om een vloer, wand of ander oppervlak te kunnen verven of coaten is het belangrijk deze eerst grondig te ontroesten, 
op te schuren en te reinigen. Voorheen werd dit voornamelijk met zand-grit en waterstraaltechnieken gedaan, tegen-
woordig maakt Sijtsma Noord, als één van de weinige bedrijven in Nederland, veelvuldig gebruik van Sponsstralen.

Conventionele straaltechnieken produceren veel stof en afval, Sponsstralen rekent hier mee af. Het is een duurzame 
straaltechniek, de sponzen zijn tot 20 keer recyclebaar. Met de schone, droge en stofarme technologie van sponsstralen 
kunnen er gelijktijdig resultaten gerealiseerd worden en beschermen wat belangrijk is: het milieu, uw materiaal en uw 
personeel! 
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PROCES CONVENTIONEEL STRALEN
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PROCES SPONSSTRALEN®

SPONSSTRALEN | SPONGE-JET ®
Het hart van Sponsstralen, het Sponge-Jet® systeem, is Sponge Media. Deze geoctrooieerde technologie bindt het 
absorberende vermogen van urethaanspons aan de reinigende en snijdende kracht van conventionele straalmiddelen. 
Dankzij de flexibele aard van de Sponge Media straalmiddelen worden de deeltjes bij impact platgedrukt waarbij het 
straalmiddel naar buiten komt. Na van het oppervlak te zijn weerkaatst zet het medium uit waardoor er een vacuüm 
ontstaat; hierbij wordt het merendeel van, wat normaal als verontreinigde stoffen in de lucht zou zijn vrijgekomen, 
opgevangen.

Deze technologie onderdrukt vluchtige emissies en weerkaatsing van het straalmiddel, die aanleiding kunnen geven tot 
dure downtime en gevaarlijke omstandigheden op de werkplek. Van voorzichtige reiniging tot agressieve verwijdering 
van coatings en profileren van industriële substraten, Sponge-Jet® biedt een scala van oplossingen en voordelen op 
het gebied van oppervlakvoorbereiding.

Sponsstralen is de ideale oplossing voor elke 
branche, toepassing of oppervlaktevoorbereiding! 

•  Ruimte-, lucht- en scheepvaart
•  Zuivel- en voedingsindustrie
•  Historische restauratie
•  Offshore en petrochemische industrie
•  Bouw en onderhoud van bruggen
•  Restauratie na brand
•  Sanering van radioactieve verontreiniging



DE VOORDELEN VAN SPONSSTRALEN ® 

•  Schoon proces: aangrenzende producties kunnen doorgaan
•  Duurzaam: sponzen zijn tot wel 20 keer recyclebaar
•  Er komt weinig tot geen stof vrij tijdens het stralen
•  Geschikt voor zowel fijne als agressieve reiniging
•  Betere hechtlaag: coatings gaan langer mee
•  Hogere goedkeuringspercentages bij eerste kwaliteitscontrole
•  Minder oog- en ander letsel
•  Vriendelijk voor milieu, materieel en mens
•  Betere zichtbaarheid tijdens het stralen

BEWEZEN RESULTAAT

Hogere productie, efficiëntie en winst

Minder aansprakelijkheid, procesvoering en nalevingsrapportage

Verbeterde efficiëntie op zowel milieu- als zakelijk gebied

DE OPLOSSING VOOR VELE ONDERGRONDEN  

•  Milieuverontreinigde stoffen
•  Verf, coatings en graffiti
•  Roet en koolafzetting
•  Schimmels en biologische groei
•  Hardmetalen en zachte metalen
•  Gietijzer en koolstofstaal
•  Koper, tin en brons
•  Graniet, terracotta en zandsteen
•  Baksteen, metselblokken en beton

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door Sponge-Jet Benelux. “Sponge-Jet” is een geregistreerd 
handelsmerk van Sponge-Jet Inc gevestigd te Portsmouth NH, USA. “Sponsstralen” en “Spongeblasting” 
zijn geregistreerde handelsmerken van Sponge-Jet Benelux gevestigd te Goes, NL.



Sijtsma Noord levert vakkundig werk en heeft veiligheid, betrouwbaarheid en levering binnen de afgesproken 
tijd hoog in het vaandel staan. Wij bieden een totaalpakket aan van inspectie tot advisering, budgettering en 
uitvoering tot en met de nazorg. Sijtsma Noord is continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en houdt 
rekening met de HACCP richtlijnen die eventueel binnen uw bedrijf gelden. Wij passen bij onze werkzaamheden 
dan ook de nieuwste methoden, technieken en vakkennis toe.
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Alle vakmanschap is onder één dak te vinden

www.sijtsma-noord.nl


