
Professionele 
oplossingen

REINIGINGSTECHNOLOGIEËN VOOR ELK OPPERVLAK 



1. Reinigen met een natuurlijke stof. Droogijsstralers gebruiken droogijspellets, die gemaakt worden 
van dezelfde substanties om koolzuurhoudende dranken van te maken. Deze methode veroorzaakt 
geen restafval zoals reinigen met zand, soda, water of grit wel doet. Droogijsstralen vervangt ook 
chemicaliën en op oplosmiddelen gebaseerde reiniging.

2. Veilig bij elektriciteit. Dit veelzijdige proces reinigt zware verontreiniging zonder schade te 
berokkenen aan gevoelige gebieden zoals elektrische componenten, schakelaars, bedrading, foto 
elektrische sensoren en nog veel meer.

3. Geen beschadiging. Droogijsstralen is een geheel droge methode, niet schurend, niet giftig en niet 
corrosief. Het verwijdert snel de meeste verontreinigingen zonder schade aan te brengen aan 
schakelaars, panelen, leidingen, buizen, kabels of banden en HVAC-apparatuur en het is veilig om te 
gebruiken op elektriciteit.

4. Geen wachttijd. Het proces is snel en droog. Het droogijs verdwijnt (gaat over in gasvorm) wanneer 
het contact maakt met het oppervlak, het kan worden uitgevoerd zonder demontage en het heeft geen 
droogtijd nodig.
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We bieden een oplossing 
voor elk oppervlak! 
Hoe werkt droogijsstralen?
Droogijspellets worden voortgestuwd met een supersonische snelheid door een perslucht 
(compressor) pistool. Wanneer het droogijs het oppervlakte bereikt, veroorzaakt dit een 
thermische schok (veroorzaakt door een extreem koude temperatuur van -79ºC) die de binding 
tussen oppervlak en vervuiling breekt. De hoge luchtstroom verwijdert het vuil van het 
oppervlak terwijl de droogijspellets verdampen (sublimeren) voor uw ogen.

Een groenere reinigingsmethode
Droogijsstralen is in snel tempo opgeklommen tot de favoriet bij vele industrieën vanwege de 
omgeving- en productieprocessen, normering en certificering samen met een groeiend bewustzijn van 
de milieu-impact voor de productiebedrijven. Deze methode van natuurlijk schoonmaken maakt 
gebruik van droogijspellets. De droogijspellets worden gemaakt van vloeibare kooldioxide (CO2) die 
wordt omgezet naar een sneeuwachtige substantie, dat wordt samengeperst door een matrijs om hard 
droogijs te produceren. Het reinigen met een natuurlijke stof kent een aantal milieuvoordelen, zo 
worden er geen chemicaliën en geen water gebruikt en dit minimaliseert de noodzaak van speciale 
afvalverwerking. 

Onze reinigingsmethode biedt vele voordelen 
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Pistool
(incl. veiligheidspin)

Licht gewicht Standaard gewicht

Mondstukken inbegrepen 2 mondstukken naar keuze 1 kort mondstuk met 3
3 mm - luchtstroom 1 m3/min inzetstukken naar keuze:
4 mm - luchtstroom 1,5 m3/min 4-5-6-7-8-9-10 mm
5 mm - luchtstroom 2,5 m3/min 

Standaard slang 5 meter (1/2") technisch 
rubber zonder siliconen

7 meter (3/4") technisch    
rubber zonder siliconen

Druk 2-12 bar 2-16 bar

Droogijs verbruik 10-30 kg/uur 25-90 kg/uur

Grootte droogijs container 8 kg  25 kg 

Breedte 480 mm 400 mm 

Diepte 550 mm 780 mm

Hoogte 610 mm zonder handvat /
895 mm met handvat

1110 mm 

Gewicht 32 kg  86 kg 

Trilunit Elektrisch Elektrisch

Drukregelaar Festo 1/2” Festo 1” 

Chassis Roestvrij staal Roestvrij staal

Behuizing Roestvrij staal Roestvrij staal

IBLmini IBL3000



Droogijs is een vaste vorm van CO2 die in de 
foodindustrie al bekend is en vaak gebruikt 
wordt. Het reinigingsproces is compleet 
zonder water en het elimineert de noodzaak 
voor het gebruik van chemicaliën. 

We bieden droogijsstraaloplossingen voor 
zowel grote industrieën met een dagelijks 
gebruik als voor kleinere industrieën met een 
laag luchtverbruik voor reiniging.

Voedselverwerking

Het reinigen van voedselverwerkende apparatuur met droogijs is algemeen geaccepteerd als een 
effectieve en milieuvriendelijke methode om vet, vuil, etensresten, aangekoekt vuil, meel, olie, 
koolstofresten, gist etc. te verwijderen. Ook belangrijk:

• Vermindering van de arbeidskosten = lagere OpEx (Operating Expenditures).
• Vermindert slijtage aan gereedschap en zorgt voor een langere levensduur van   

machines = lagere CapEx (Capital Expenditures).
• Geen chemicaliën en water verbruik = beter milieu.

Apparatuur en onderdelen kunnen gereinigd worden tijdens productie.

Deze reinigingsmethode voorkomt groei van bacteriën - zelfs op de moeilijk bereikbare plekken, zoals:

• Motoren
• Ovens

• Transportbanden
• Schakelaars
• Snijmachines

• Verpakkingslijnen
• Panelen
• MixersVo
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Alle geautomatiseerde apparatuur profiteert van het 
"geen contact reinigingssysteem'.

Lichtgewicht materialen, gebruikt voor het maken van 
pistolen, koppen, tangen en gereedschapsstations, 
worden beschadigd bij traditionele manieren van reinigen. 
Droogijsreiniging is sneller, veiliger en beschadigt het 
gereedschap niet.

Reinigen met droogijs voorkomt schrapen, beitelen, 
hameren en het gebruik van giftige chemische 
reinigingsmiddelen.

De efficiëntie wordt verhoogd doordat grijpers, 
laspistolen, locatie pinnen en gereedschapsstations weer 
als nieuw werken. Ook als er iets afbreekt, kunnen de 
technische mensen sneller repareren dan bij traditionele 
reinigingsmethoden. 

Lascellen en robotreiniging

Kritische procesverbetering voor de automotive industrie 

Regelmatig onderhoud aan geautomatiseerde productie apparatuur verhoogt de productie, geeft 
minder uitval en levert de kwaliteit die vereist is door de verwerkende industrie. Daartoe is het 
essentieel dat er een op maat gemaakt en geïntegreerd reinigings- en onderhoudsprogramma bestaat 
en wordt gemonitord om de levensduur en bediening van uw bedrijfsmiddelen te verlengen.

Moeilijke verontreinigingen die tijdens de productie zouden kunnen ontstaan, zijn vet, koolstof, 
laslakken, lasspatten, hars, lijm en chemicaliën.

Alle bovenstaande verontreinigingen zullen zich ophopen in en rondom geautomatiseerde apparatuur 
en indien ze niet regelmatig worden verwijderd, zullen gereedschappen, klemmen en grijpers, 
lokaliseringspennen en deels aanwezige sensoren beschadigd raken. Wanneer de apparatuur defect is,  
zal uw zeer dure technicus het opgehoopte vuil moeten verwijderen voordat eventuele 
reparatiewerkzaamheden voltooid kunnen worden (langere uitvaltijd van apparatuur). La
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Regelmatige reiniging vermindert de tijd die nodig is voor 
elke reinigingsbeurt. Nog belangrijker, het vermindert de 
uitval tot een minimum.

Er wordt geen gebruik gemaakt van stof, water of 
chemicaliën voor een superieur eindresultaat en kwaliteit.

Kunststof spuitgietindustrie 

De kunststof en styropor industrie kunnen profiteren van het schoonmaken van mallen, 
schroeven, mixers etc. met droogijs, doordat droogijs voordelen geeft zoals:

• Vermindering van de loonkosten
• Vermindering van slijtage aan het gereedschap
• Verlagen van schroot tarieven

U kunt ter plaatse schoonmaken zonder dat u de mallen uit de kunststof spuitgietmachine hoeft te 
verwijderen. Andere voordelen van het schoonmaken met droogijs is dat u ook kunt schoonmaken als 
het warm is, de apparatuur kan weer snel in gebruik worden genomen en het is niet nodig om af te 
koelen of opnieuw op te warmen.

Wat normaal gesproken uren kan duren, kan in slechts enkele minuten gedaan worden.

Met deze reinigingsmethode worden antislip materiaal, vet en residuen van het
productiemateriaal verwijderd zonder beschadiging van de mal of aan de apparatuur.Ku
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U kunt ter plaatse schoonmaken zonder dat u de mallen hoeft te verwijderen. Andere 
voordelen van het schoonmaken met droogijs zijn dat u ook kunt schoonmaken als de mallen 
nog heet zijn, de apparatuur kan weer snel in gebruik worden genomen en het is niet nodig om 
af te koelen of opnieuw op te warmen. 

Wat normaal gesproken uren kan duren, kan al in enkele minuten gedaan worden.
SCHOONMAKEN IN DE WARMTE - kortere wachttijd
TER PLAATSE SCHOONMAKEN - kortere wachttijd
100% SCHOON - minder afval
MILIEUVRIENDELIJK - geen chemicaliën en geen water
Verminderde arbeidskosten - veilig in gebruik - geen bijkomstig afval

Met hoge investeringskosten voor elk van de bandmallen is een lange levensduur een must. 
Droogijsstralen is de laatste 30 jaar de aangewezen reinigingsmethode voor bandmallen, omdat het 
snel, efficiënt, droog en helemaal zonder schade aan de waardevolle mal is. 

De inslagsnelheid en reinigingskracht maken het mogelijk om ook de belangrijke ventilatiegaten in de 
mallen te reinigen. Ba
nd
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Droogijsstralen verwijdert  bestaande 
schimmel en de  materie die 
schimmelgroei kan bevorderen door 
middel van de hoge snelheid van het ijs 
met een vriestemperatuur van - 78 ºC.

Restauratie van vervuilde materialen is 
succesvol voor industrieën zoals residentiële 
bouw-, constructie- en verwerkingsfabrieken. 
Reinigen met droogijs zal tijd en geld 
besparen zonder de noodzaak van 
demontage, vermindert het secundair afval en 
zorgt voor het herstellen van materialen in 
plaats van vervangen.

Schimmelsanering 

Schimmels en bacteriën kunnen een groot aantal gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer deze 
aangetroffen worden in de dagelijkse woon- en werkruimtes. Veelvoorkomende oorzaken en 
leefgebieden voor schimmelgroei zijn overstromingen, lekkages, problemen met leidingen, verhoogde 
luchtvochtigheid en inefficiënte schoonmaak. Allergieën nemen toe, schimmelinfecties komen vaker 
voor en besmetting is een risico geworden in productiefaciliteiten, restaurantkeukens en product- 
en voedselopslag faciliteiten.

U profiteert van droogijsstralen om de volgende redenen: 
• 60% tot 80% snellere voltooiing van taken.
• Veiliger, schoner, gemakkelijker en sneller.
• Superieure reiniging op krappe plekken en rondom obstakels.
• Volledige verwijdering van schimmel uit nauwe hoeken in spanten, balken en hoeken.
• Maakt reiniging rondom bedradingen en leidingen mogelijk zonder schade aan te richten.
• Grondige verwijdering van schimmelsporen.
• Eenvoudig schoon te maken, met minder afvalverwijdering.
• Het oppervlak wordt volledig droog achter gelaten, is vrij van verontreinigingen en is klaar 

voor (her)gebruik.
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Zinkas verwijderen
Het verwijderen van spots bij volbad verzinken

• Vermindering van de arbeidskosten.
• Verminder nabehandelingsproblemen.
• Vermijd krassen door gereedschap.

Droogijsstralen bieden een compleet droog en niet beschadigend reinigingsproces.

• Het snel verwijderen van zinkas en andere ongewenste delen.
• Kan worden gereinigd terwijl het oppervlak heet is.
• Er wordt geen water gemorst in het productiegebied.
• Kortere bewerkingstijd.
• Met slechts weinig luchttoevoer kan een perfect resultaat worden bereikt.
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Het verwijderen van zinkas spots is al in enkele 
seconden gedaan zonder dat er enige schade aan 
het oppervlak ontstaat. Wij leveren mobiele units die 
op verschillende locaties gebruikt kunnen worden. 

Geen water en chemicaliën benodigd voor een 
superieur eindresultaat en kwaliteit.



Een essentieel onderdeel in de probleemloze werking van een spoorlijn 
is een goed onderhouden systeem en technologie.

Transport 

Het reinigen van elektrische bedieningspanelen, 
airconditioning/verwarming, stoelen etc. met 
droogijs biedt vele voordelen, zoals:
• Vermindering van het risico op storingen.
• Vermindert het risico op schade aan 

componenten.
• Reinigen van elektrische regelsystemen.
• Snelle voorreiniging voor inspecties.
• Reinigen van airconditioning/

verwarmingssystemen.
• Reinigen van veren en schokdempers.
• Reinigen van de remmen en het onderstel.
• Verbeter de luchtkwaliteit in treinen, bussen, 

vliegtuigen enz.

Reiniging van afzuigkappen en afzuigventilatoren 
om het risico op boetes te verminderen.Tr

an
sp
or
t



Reiniging en onderhoud van schoenmallen

Voor alle fabrikanten is het beschermen en beveiligen van een lange levensduur van een matrijs 
zeer belangrijk. Het regelmatig reinigen van schoenmallen met droogijsstralen zorgt voor een 
perfect  activabeheer en daarmee voor een verlaging van de kapitaaluitgaven. 

Mallen voor alle soorten schoenen of laarzen vereisen een perfect schone mal om de hoogste 
kwaliteit van prestaties te garanderen.
Droogijsstralen maakt een droge en stofloze reiniging mogelijk zonder de mal van de proceslijn te 
hoeven verwijderen. 

Een zachte en niet-schurende verwijdering van aanslag op de mal verzekert een lange 
levensduur van de mal en verlaagt daardoor de investeringskosten voor nieuwe 
procesapparatuur. De vermindering van het gebruik van chemicaliën of andere schadelijke 
processen kan worden vervangen door de milieuvriendelijke droogijsstraaloplossing.
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Bakkerijen

Redenen voor bakkerijen om droogijsreiniging toe te passen:
• Proceslijn is altijd droog en klaar om te produceren (GEEN WACHTTIJD).
• Verwijder etiketten en lijm van transportbanden en machines.
• Gedeeltelijke reiniging zonder te moeten uitschakelen.
• Dak - tot vloerreiniging (lampen, kabels, enz.) zonder te bedekken (DROOG).
• Machine reiniging van binnen rond lagers, motoren, elektrische componenten, enz.
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Droogijs (vaste vorm van vloeibare 
kooldioxide) is in de voedingsindustrie zeer 
bekend om te koelen. Het is een 
milieuvriendelijke technologie die het 
gebruik van chemicaliën en het overmatig 
gebruik van water kan vervangen.

Geen vocht = geen bacteriën/schimmels
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Veel verschillende industrieën kunnen profiteren van droogijsstralen. Naast de presentatie in deze folder 
bieden we u ook aan om nauw met u samen te werken om oplossingen voor uw branche te vinden. 



Eigen productie van droogijs pellets met een hoge 
dichtheid biedt vele voordelen.

• Levering/productie op korte termijn.
• Vermindering van verliezen door alleen te vervaardigen wat nodig is.
• Verse pellets voor een betere reiniging of koeling.

De belangrijkste factoren bij het overwegen van de aankoop van een 
droogijs pelletiseerder is, naast het voor de hand liggende feit dat je 
de laagste investeringskosten wil, ook dat u een machine krijgt met 
bekende en betrouwbare componenten met een minimum aan onderhoudskosten.
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enICEco doogijs pelletiseermachine DIP100

Naast een duurzame 100% roestvrijstalen kast 
gebruiken we alleen componenten van Danfoss, 
Siemens en een krachtige hydraulische unit als 
belangrijkste componenten voor de bediening 
van de enICEco DIP100 pelletiseermachine. 

Bij de productie van droogijs is de conversie van 
vloeibaar CO2 naar droogijs ongeveer 2,5 kg 
vloeibaar CO2 om 1 kg droogijs te maken.

Het speciale ontwerp voor het leveren van 
vloeibare CO2 aan onze perskamer brengt de 
conversie dichter bij 2,2. Dat vereist natuurlijk 
ook dat de installatie van de LCO2-tank en de 
aanvoerleiding van de tank naar de 
pelletiseermachine gebeurt volgens onze 
richtlijnen.

De roestvrijstalen kast is zo ontworpen dat hij gemakkelijk kan worden verplaatst met een 
vorkheftruck, waardoor regelmatig en gemakkelijk rond en onder de machine kan worden gereinigd. 
Grotere verwijderbare panelen geven een ruime toegang tot alle onderdelen in de 
pelletiseermachine en maken routine onderhoud tijds- en kostenefficiënt.  
De bediening van de pelletiseermachine is toegankelijk via het grote display. Er zijn toepassingen voor 
een afstandsbediening beschikbaar om de pelletiseermachine te starten/stoppen. 

Wie kunnen er profiteren van het produceren van droogijs in eigen beheer?
• Klanten en gebruikers van droogijs met een lange transporttijd en afstand tot de leverancier.
• Klanten die een korte reactietijd nodig hebben tussen bestelling en gebruik.
• Klanten waarbij de terugbetaling berekening aanzienlijke besparingen laat zien. 

Technische gegevens en specificaties:
Productie capaciteit:  100 kg/uur @ 16-18 bar
Standaard extrusieplaten: 3 mm
Spanning:   400 V - 50 hHz (16 Amp)
Energieverbruik:  5,5 kW
Omvang:   L x B x H:     110 x 70 x 170 cm
    Gewicht:     450 kg (leeg)

De pelletiseermachine kan werken met een LCO2-tankdruk van 13 tot 25 bar. De leidingen van tank 
naar pelletiseermachine moeten cryogene geïsoleerde leidingen zijn, dus een minimale afstand van 
tank tot pelletiseermachine is ideaal.



Innovi
Innovi BV, gevestigd in Vroomshoop, is specialist/importeur in groene reinigingsoplossingen, waarbij 
stoom- & droogijstechnologie en microbiologie de speerpunten zijn. Door 'groen' reinigen constant 
voorop te stellen, willen we een positieve bijdrage leveren aan milieu en hygiëne. Onze 
productlijnen van Technovap, Intelblast, Duplex en Realco staan garant voor milieuvriendelijke en 
kwalitatief betere reinigingsoplossing en leveren we aan bedrijven in Nederland en België. Wij 
ontzorgen onze klanten met advies, training en technische ondersteuning. En zorgen dat de 
schoonmaak beter en sneller kan verlopen, voor een optimale schoonmaakbeleving mét aandacht 
voor het milieu.

Onze slogan is niet voor niets: "The greenest way to clean".
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Innovi BV Cleaning innovations
Exclusief importeur Benelux

Telefoon:  +31-(0)546-66 07 10

www.innovibv.nl




