
GMA PrecisionBlast en SoftBlast is ontwikkeld vanuit de laatste 
technieken. Dit geeft u de zekerheid van een blijvende optimale 
kwaliteit. 

GMA Garnet is een combinatie van een zeer hoge reinheidsgraad en 
een consistente korrelgrootte. Dit zorgt voor een hoge 
reinigingssnelheid voor het reinigen en bewerken van zeer veel 
uiteenlopende toepassingen.

Een intensieve samenwerking met u als gebruiker heeft geresulteerd 
in de hoogste werksnelheid, het laagste verbruik en het mooiste 
resultaat voor uw projecten.

GMA Micro Garnet voor het reinigen van 
kwetsbare ondergronden.

GMA Garnet™
PrecisionBlast & SoftBlast Straalmiddelen
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GMA Garnet™
PrecisonBlast &
SoftBlast Straalmiddelen

PrecisionBlast Toepassingen

Veel gebruikte korrelmaat
Combinatie van een optimale
werksnelheid en een mooi
resultaat.

• Verwijderen van verf-, vernis, en waslagen van hardere houtsoorten (balken, trappen etc).
• Verwijderen walshuid (met een profiel van minder dan 10 micron), voorbereiding van ferro en

non-ferro metalen.
• Het stralen van gegalvaniseerde ondergronden en laklagen, RVS en diverse andere legeringen.
• Het efficiënte alternatief voor het handmatig reinigen van componenten zoals turbines,

kleppenhuizen, propellors bouten. Ook inzetbaar als voorbehandeling voor inspecties.
• Ook inzetbaar voor het verwijderen van verontreinigingen, glas (decoratief) glasvezel, 

kunststoffen, zachtere metaalsoorten en automotive. 
• Opruwen van beton en het schoonstralen bij betonreparatie. 
• Beschikbaar in de maten 120 en 150 mesh.

SoftBlast Toepassingen

Veel gebruikt voor het 
reinigen van zeer kwetsbare 
ondergronden zoals hout,
gevelsteen, dun plaatwerk etc.

• Verwijderen van walshuid (met een profiel van minder dan 5 micron), licht opruwen van staal, 
kunststof, glas en metaalsoorten.

• Verwijderen van lichte roestvorming waarbij alle poriën zeer goed gereinigd worden.

• Verwijderen verf- en vernislagen van zeer veel uiteenlopende houtsoorten. 
• Het selectief verwijderen van verflagen (één voor één) ongeacht de ondergrond.
• Reinigen van verweerd hout zodat dit er weer als nieuw uitziet. 
• Het etsen en decoratief bewerken van glas, aluminium, composiet en kunststoffen. 
•   Reinigen van gevelsteen, natuursteen, monumentale bouwwerken en standbeelden.
• Verwijderen van graffiti van zeer veel uiteenlopende ondergronden.
• Beschikbaar in 200 en 350 mesh.

Verpakking
• Zakken van 25 kg. (40 stuks op pallet)

• 1 of 2 tons bigbags. 

De hoogste kwaliteit GMA Garnet™ 
in de markt is beschikbaar voor het 
reinigen en bewerken van iedere type 
ondergrond. 

Grote
voorraad

Effectief
stralen

Water-
snijden RecyclingConsistente 

kwaliteit

 

Meer informatie:
E: info@natuaralminerals.nl
W: www.naturalminerals.nl

Natural Minerals
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