


Bij het reinigen van spuitapparatuur, machines,  

gereedschappen, kwasten of rollers ontstaat er spoelwater. Dit 

spoelwater wordt gezien als chemisch afval. De kosten voor het 

afvoeren van chemisch afval zijn dermate hoog dat het voor 

bedrijven steeds interessanter wordt zelf het spoelwater te zui-

veren waardoor de chemisch afvoerkosten drastisch reduceren.

Omnial biedt een zeer uitgebreide serie semi automatische wa-

terzuivering installaties waardoor het afvalwater zeer eenvoudig 

te reinigen is. Door middel van deze installaties alsmede onze  

vlokkuleringsproducten wordt het spoelwater geschikt gemaakt 

voor lozing of hergebruik.

De productie van de installaties is volledig in  eigenbeheer en 

zijn daardoor volledig aan te passen naar de wensen van de 

klant. Zowel wanneer u te maken heeft met kleine hoeveelhe-

den afvalwater als grotere continu functioneren systemen.

• Spoelwater van watergedragen lakken

• Spoelwater van watergedragen lijmen

• Spoelwater van watergedragen inkten

• Ontvettingsbaden 

• Loogspoelwater 

• Beitsspoelwater

Toepassing

“Makkelijk uw  
afvalwaterzuiveren met  

de Ecofloc”

• Besparen op afvoerkosten

• Goed voor het milieu

• Afvalwater recycling

• Snel en eenvoudig te installeren

• Eenvoudig in gebruik

• Eigen productie

• Vervanging van de gootsteen

Voordelen

Ecofloc

• Grafische industrie

• Meubel / Hout-industrie

• Metaalverwerkende industrie

• Mechanische industrie

• Galvano- en edelmetaalindustrie

• Verf / coating industrie

• Automobielindustrie

• Textielindustrie

Markten en industrieën

“Volledig aan te passen aan de 
wensen van de klant”



De reactor wordt handmatig of d.m.v. een pomp 

afgevuld met spoelwater. Het roerwerk wordt  geactiveerd en 

het vlokkuleringsmiddel Ecostatic wordt gedoseerd. Het roer-

werk slaat na 5 a 10 minuten automatisch uit en de scheiding 

tussen slib en schoon water is tot stand gebracht.

Het behandelde water alsmede de slib zal door simpelweg de 

aftap kraan te openen automatisch uit de reactor stromen en 

door de slib ontwaterings container worden gefilterd. De slib 

blijft achter in de filterzak en het schone water wordt geloosd 

op het riool of opnieuw gebruikt om te spoelen.

Werking Ecofloc

Het vlokkuleringsproces
Omnial biedt een serie neutrale milieuvriendelijke vlokkule-

ringsproducten aan, die bij uitstek geschikt

zijn om alle soorten industrieel proces-, spoel- en afvalwater 

te zuiveren, zodat het geschikt wordt voor lozing of herge-

bruik. Deze worden met de hand of door doseerapparatuur 

aan het te behandelen spoelwater toegevoegd. Het water 

dient in turbulentie gebracht te worden, waarna er een schei-

ding ontstaat tussen vaste stof en water.

Dosering is afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de te 

verwijderen stoffen. 

De vlokkuleringsproducten vormen onder andere dankzij ge-

integreerde polyelektrolyten een zeer grote en stabiele vlok, 

die zich uitstekend laat ontwateren in een filterzak (op een 

bandfilter of in een kamerfilterpers).
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Ecofloc™ Ecofloc™

Handbediende installaties Handbediende installaties 

Series SeriesOmschrijving Omschrijving

70

150

250

400

Semi-automatische installatie voor 
behandeling van afvalwater, uit 
alle industrie takken.
Inhoud ca. 70 liter

Semi-automatische installatie 
voor behandeling van afvalwater 
inclusief spoelsysteem.
Inhoud vanaf 100 liter. 
Vervanging van de gootsteen

Semi-automatische installatie voor 
behandeling van afvalwater, uit alle 
industrie takken.
Inhoud ca.  150 liter

Semi-automatische installatie 
voor behandeling van afvalwater 
inclusief spoelsysteem.
Inhoud vanaf 150 liter 
Vervanging van de gootsteen

Semi-automatische installatie voor 
behandeling van afvalwater, uit alle 
industrie takken.
Inhoud ca. 250 liter

Wasunit in combinatie met de Ecof-
loc 100 of 150 de luxe een complete 
vervaging van de gootsteen voorna-
melijk ingezet bij scholen.

Technische gegevens Technische gegevens

• Capaciteit van 70l / batch (o.v.b. verdunning)
• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 1 slibontwateringsunit
• Lengte:    650 mm 
 Breedte:  650 mm 
 Hoogte:   1100 mm

• Capaciteit van 100l / batch (o.v.b. verdunning)
• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 1 slibontwateringsunit
• Lengte:    650 mm 
 Breedte:  700 mm 
 Hoogte:   1120 mm

• Capaciteit van 150 l . bacth (o.v.b. verdunning)
• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 1 slibontwateringsunit
• Lengte:    650 mm 
 Breedte:  650 mm 
 Hoogte:   1350 mm

• Capaciteit van 150l / batch (o.v.b. verdunning)
• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 1 slibontwateringsunit
• Lengte:    850 mm 
 Breedte:  750 mm 
 Hoogte:   1100 mm / 400 mm

• Capaciteit van 250l / batch (o.v.b. verdunning)
• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 2 slibontwateringsunit
• Lengte:    1150 mm 
 Breedte:  750 mm 
 Hoogte:   1500 mm

• Capaciteit van 400l / batch (o.v.b. verdunning)
• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 3 slibontwateringsunit
• Lengte:    1150 mm 
 Breedte:  750 mm 
 Hoogte:   1500 mm

• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 1 slibontwateringsunit
• Lengte:    650 mm 
 Breedte:  650 mm 
 Hoogte:   1000 mm

Installatie voor spoelwaterreiniging met spoelsysteem voor rollers en kwasten

100 
de luxe

150 
de luxe

Wasunit

Semi-automatische installatie 
met rollersysteem voor behande-
ling van grote hoeveelheden  
afvalwater. Inhoud ca. 400 liter
(Optioneel is het mogelijk de 
Ecofloc te automatiseren)

• Capaciteit van 400l / batch (o.v.b. verdunning)
• Reactor, vervaardigd uit 1 mm PP materiaal
• Framewerk in RVS
• Glad oppervlak, weinig aanhechting
• 3 slibontwateringsunit
• Lengte:    1356 mm 
 Breedte:  894mm 
 Hoogte:   585 mm

400
RVS

De Ecofloc 400 is speciaal ontwikkeld 
voor firma’s die worden geconfronteerd 
met grotere hoeveelheden spoelwater. 
Het interessante aan de Ecofloc 400 is 
de prijs/capaciteit verhouding, vooral 
gebaseerd op een volautomatische 
water zuiveringsinstallatie.



• Vuilwater opvang tank met deksel
• Langzaam draaiend roerwerk op vuilwater tank.
• Langzaam draaiend roerwerk pauze/pulse gestuurd.    
 (tijd instelbaar)
• Vuilwater toevoer pomp, met laag niveau vlotter,    
 aan/uit besturing ingebouwd in schakelkast, handmatig    
 activeren d.m.v. drukknop “aan”.
• Hoog niveau meting reactor voor uitschakelen van toevoer  
 pomp besturing ingebouwd in schakelkast.
• Verdunnen van verfspoelwater via waterleiding,  
 water magneet ventiel, tijd gestuurd via instelbaar relais,in  
 gebouwd in schakelkast, handmatig activeren d.m.v. drukknop   
 “aan”.
• Verdunnen van verfspoelwater middels hergebruik filtraatwater   
 door inzet van een schoonwaterpomp vanuit een filtraat   
 water tank. Vul tijd instelbaar, handmatig activeren d.m.v. druk  
 knop “aan”.

• Ecostatic
• Filterzakken
• Antischuim
• Desodorant
• Ecotex
• Eco-chroom

Optioneel Toebehoren
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