
 

 

 

PROLAQ Compact  

De revolutionaire prolac compact is ontwikkeld voor het optimaal handmatig reinigen van 
verf en lakresten van verfspuit pistolen, en onderdelen hiervan sjablonen, rasters, 
verfpompen, slangen etc. De Prolac Compact  is optimaal ontwikkelt om duurzaam, veilig 
en milieuvriendelijk verfresten  en inktresten op te lossen en uw onderdelen optimaal te 
reinigen. De Prolac compact kan gebruikt worden binnen de industrie bij machine 
bouwers, spoorwegen voor het reinigen van sjablonen, bij tampon druk voor het reinigen 
van de mallen en onderdelen daarvan. Het is de ideale oplossing om het gebruik van zeer 
gevaarlijke oplosmiddelen zoals thinner, wasbenzine en andere oplosmiddelen terug te 
brengen tot nul.  

De onderhoudsarme 6 bar persluchtmembraampomp zorgt voor optimale droging van uw 
gereinigde onderdelen en gereedschappen, in combinatie met een trechter om de 
verfspuit pistolen optimaal te spoelen. 



De Voordelen 

De Prolac Compact is zoals de naam al zegt compact ontworpen zodat hij in elke 
werkplaats makkelijk gebruikt kan worden. Werkoppervlak (b x d) 730 x 520 mm. De 
maximale belading is 100 kg.  

Het reinigingsmiddel kan vele malen hergebruikt worden door de extra filters en filter 
systeem.  

Daardoor ontstaat een grote reductie van oplosmiddelen en een prettige werkomgeving.  

Afzuiging is niet nodig 

Kostenbesparing op onder andere afvalstromen van gebruikte reinigingsmiddelen. 

Het reduceren van gevaren op de werkvloer voor uw medewerkers. 

Het beschermen van ons milieu 

 

De Werking van de machine 

Bij het in werking stelen van de machine d.m.v. het voetpedaal zal er schone vloeistof uit 
de kwast komen om de onderdelen te spoelen en te reinigen van verf- en lakresten. U 
kunt d.m.v. de kraan de druk reduceren van de kwast en via de buigzame slang kleine 
onderdelen al voor weken in een bakje. De vervuilde reiniger zal de via de filter terug 
lopen in een bezinkbak in de bak. Het bezinksel zal op de bodem van de bezinkbak  en in 
het filter blijven, en daarna via een overloop terecht komen in de onderste tank. 

Via deze onderste tank zal de schone vloeistof via een buiten geplaats filter opgepompt 
worden om weer  gebruikt te worden. Door dat u de reiniging vloeistof meerdere malen 
kunt hergebruiken geeft dit een economisch en duurzaam voordeel voor uw bedrijf.  

Conclusie 

Kort samen gevat kunnen wij zeggen dat er een kostenbesparing ontstaat op u afval 
stroom, door hergebruik van onze veilige vloeistof. De Vloeistof inktoplosser type D vrij is 
van gevaren symbolen, waardoor het ook veilig opgeslagen kan worden in uw magazijn. 
De machine in combinatie met onze vloeistof inktoplosser type D als zeer prettig is 
ervaren door onze afnemers maar ook de gebruikers hier van. 

Bekijkt u eens rustig de video van onze prolac compact machine, en heeft u vragen 
hierover, neem dan gerust even contact met ons op. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Reiniger die gebruikt wordt in ons systeem is de inktoplosser Type D, of de 
Prolac L 100 of de Prolac L 500. 

 

Hier de link naar onze milieuvriendelijke en duurzame inkt- en verf oplosser 

https://www.disc-chemicals.nl/producten/reinigers/inktoplosser-type-d 


