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Sistemul Omniflex™ Spray-and-Vac 
 
 

Când vine vorba despre curățarea grupurilor 

sanitare și a pardoselilor foarte murdare, nimic 

nu este mai eficient decât tehnologia Spray&Vac 

și Omniflex a găsit calea cea mai simplă de a 

ajunge acolo. Prin combinarea sistemului de 

pompe Omniflex, cu aspiratorul umed/uscat și 

căruciorul multifuncțional, s-a obținut cea mai 

bună experiență de curățare. 

Modelat după sistemul original Spray-and-Vac, 

mașina Kaivac No-Touch Cleaning®, sistemul 

OmniFlex este construit pentru murdărie 

extrem de greu de curățat. Oferă lucrătorilor 

posibilitatea de a curăța fără a atinge 

suprafețele contaminate în condiții de igienă 

maximă. În plus, sistemul ajută la reducerea 

costurilor cu forța de muncă, cu soluțiile 

chimice și costurile ustensilelor. 

Rezervor  
soluție  

murdară  
40 litri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furtun 
de golire 

rezervor de apă 
 murdară  

O singură ustensilă îți permite să 
cureți plăcile ceramice, rosturile și să 
aspiri soluția (este disponibilă și o lamă de 

aspirație mai mare, pentru suprafețe largi) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perie cu mâner ușor din 

aluminiu 
 
 
 

Furtun aspirație  

15 m    Mâner cu 
                                  elemente prindere 
 

 
Furtun 
sprayere 
cu pistol 
 
 
 
Pompa 

de 35 

bari 
 

 

Rezervor 

soluție 

curată  

40 litri 

ASPECTE IMPORTANTE 

■ Studiile arată că sistemele Spray&Vac 
sunt de 30-60 ori mai eficiente la 
eliminarea bacteriilor și murdăriei 
persistente decât sistemele de mop 
care nu fac altceva decât să împrăștie 
soluție contaminată. 

■ Unui operator instruit îi ia mai puțin de 
un minut să curețe un vas de toaletă, 
comparativ cu media din industrie de 3 
minute. 

■ Kaivac a inventat categoria de 
echipamente Spray&Vac cu care își 
menține un loc puternic în piață și în 
zona de inovație. 

■ Dozarea automată a chimicalei reduce 
consumul și în același timp îl 
protejează pe lucrător de expunerea la 
substanțe chimice periculoase, 
precum cele utilizate în mod curent în 
grupurile sanitare. 

■ Rezultatul obținut pe pardoseli „curat și 
uscat” înseamnă reducerea 
accidentelor prin alunecare și 
disponibilitatea imediată a toaletei. 

■ Soluția de curățare rămâne 
întotdeauna în stare proaspătă 
deoarece apa murdară este aspirată 
într-un rezervor separat. 

■ Pompa detașabilă „Black Box” și 
aspiratorul umed/uscat pot fi 
montate și demontate pentru a ușura 
transportul sau schimbul acestora.

PERFECT POTRIVIT PENTRU: 
Clădiri educaționale  
Bucătării profesionale 
Magazine  
Spitale și clinici 
Supermarket/ hipermarket 
Curățarea grupurilor sanitare  
Curățarea bucătăriei  
Curățarea treptelor și scărilor  
Decaparea pardoselilor ceruite 
Intervenții rapide 
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De ce este Omniflex Spray&Vac Mai Bun? 
 

Ustensilele tradiționale de curățare, cum ar 

fi mopurile și lavetele, elimină foarte puțină 

murdărie, germeni și alți poluanți de interior. 

De fapt, studiile arată că de multe ori nu fac 

altceva decât să le răspândească în jur. 

Apoi, operatorii ajung să se târască pe 

mâini și genunchi să finiseze suprafețele 

murdare și armăturile cu mâna. 

Modelat după liderul în industrie, Kaivac 

No-Touch Cleaning System® , Sistemul 

OmniFlex™ Spray&Vac este conceput 

special pentru a elimina cantitatea maximă 

de murdărie și poluare bio. 

Doar aplicați soluția diluată de curățare pe și 

în vasele de toaletă, pisoare, chiuvete, dușuri, 

etc. și pe pardoseli, cu presiune redusă, și 

apoi spălați cu presiune maximă de interior de 

35 bari cu apă mereu proaspătă, curată. 

Presiunea maximă de interior de 35 bari 

reușește să curețe pardoseala și rosturile, dar 

și locurile în care mopurile și lavetele nu ajung 

și unde, de fapt, sunt cele mai mari acumulări 

de murdărie persistentă și producătoare de 

miros neplăcut. În cele din urmă, se aspiră 

complet pardoseala, eliminând complet mur-

dăria, umiditatea și biopoluarea de pe toate 

suprafețele, din rosturi și spatii mici, lăsând 

podeaua uscată și fără urme de murdărie. 

 

 
Certificarea Institutului Național 

American de Siguranță (NFSI) pentru 

furnizarea de aderență maximă. 

OmniFlex™ Spray-and-Vac Include: 

■ Blocul de pompe de presiune 

■ Aspiratorul de lichide la 220V 

■ Căruciorul de bază OmniFlex 
 

 
Specificații tehnice: 

Bazin soluție recuperată    38 litri  

Furtun de golire bazin soluție murdară 58,4 cm  

Golire bazin soluție recuperată  100% cu 

furtun de golire  

Putere de aspirație   1700 l/min 

Înălțime ridicare a coloanei de apă 203,2 cm 
 

 
Specificații tehnice bloc de pompe 35 bari: 

Lungime furtun sprayere:   13,7 m 

Pistol cu conectare rapidă   Da 

Cablu electric   7,6 m 

Debit apă în treapta de presiune joasă: 3,8 l/min  

Debit apă în treapta de presiune ridicată: 2,8 l/min 
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