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Conventioneel stralen Stofarm stralen met Sponge-Jet

n minder stofvorming

n minder blootstelling en  
vermoeidheid voor gebruikers

n minder (oog)letsel

n beter zicht en resultaat na de 
eerste behandeling

n minder defecten  
en inefficiëntie

n oppervlakvoorbereiding van 
hoge kwaliteit op gevoelige 
plaatsen of besloten ruimten

n de oplossing voor de behan-
deling van oppervlakken nabij 
reeds aangebrachte coatings, 
instrumenten en apparatuur

n    lage transportkosten

n minder vervuiling,  
rapportages, afvalproductie  
en financiële risico's

n vriendelijker voor de omgeving

n aangrenzende werkzaam-
heden blijven onverstoord

n minder werkonderbreking, 
verbeterde effectiviteit

n coatings gaan langer mee, 
besparing van onderhouds-
kosten

n eenvoudig toe te passen, te 
beheersen, te ventileren en op 
te ruimen

n minder afval, minder handling 
en afvaltransport

Sponge-Jet is de wereldleider op het gebied 
van schone, droge, stofarme, recyclebare 
straalmiddelen en apparatuur voor  
opper vlakvoorbereiding.
Van subtiel reinigen en selectief verwijderen van coatings tot agressief 
profileren van industriële substraten, Sponge-Jet biedt een scala aan 
oplossingen (en voordelen) op het gebied van oppervlaktebehandeling.

Het stofarme, recyclebare proces van Sponge-Jet met geringe terug-
kaatsing van het straalmiddel biedt de volgende voordelen:

Gevaarlijke uitstoot
Verhoogde niveaus van gifstoffen, 
arseen en zware metalen in alle 
vormen zijn gekoppeld aan  
gritstralen. Sponge MediaTM vangt 
grotendeels de potentieel  
gevaarlijke stoffen op en verlaagt 
hiermee: blootstelling aan de 
gebruiker, bedrijfsaanspra-
kelijkheid, nalevingskosten,  
testen, geschillen, behandeling  
en langetermijnzorg.

Corrosie 
In de VS alleen al worden de 
kosten van corrosie geschat op 
meer dan 250 miljard euro per 
jaar. Zo'n 80% van falen van een 
coating wordt toegeschreven aan 
onjuiste oppervlaktebehandeling. 
Sponge-Jet zorgt voor een ideale 
oppervlaktebehandeling in de 
meest veeleisende omgevingen. 
Hierdoor wordt de levensduur van 
coatings verlengd, wat resulteert 
in een doorbroken cyclus van  
continu onderhoud en stilstand 
van bedrijfsmiddelen.

MEER DAN EUR 
250 MILJARD

PER JAAR

Niet beschermen
wat belangrijk

is kan miljoenen
kosten.

Conventionele straalmethoden  
kosten bedrijven

elk jaar miljoenen:

Sponge-Jet 
beschermt de 

omgeving en 
uw resultaat.

De Sponge-Jet technologie onderdrukt 
het ontstaan van stofvorming en  

terugkaatsing van straalmiddel wat 
kan resulteren in kostbare  

onderbrekingen en gevaarlijke 
werkomstandigheden.

Resultaat: 
n    hogere productie en efficiëntie
n    minder aansprakelijkheid, procesvoering  

en nalevingsrapportage
n    verbeterde efficiëntie op zowel milieu- als zakelijk  

gebied
n    verbetert het resultaat



VOOR
HERGEBRUIK

AFVAL

3X

Sponge Media  
(hier op 3 x de 
werkelijke grootte 
afgebeeld) vangt 
verontreinigingen op 
zodra het gestraalde 
oppervlak wordt  
geraakt.

Sponge-Jet Recyclers sorteren en reinigen het Sponge Media-straalmiddel 
voor hergebruik. Het gestraalde medium wordt opgevangen en verwerkt door 
een elektrisch of pneumatisch aangedreven sorteereenheid; hierbij wordt  
herbruikbaar Sponge Media-straalmiddel gescheiden van grof gruis en fijn 
afval (afgewerkt medium en verontreinigingen). 

Tot 95% van de Sponge 
Media wordt gerecycled 

voor hergebruik.

Sponge Media straalmiddelen zijn  
verkrijgbaar in 20 soorten voor alle  
toepassingen. Met alle soorten is droog, 
stofarm stralen met geringe terugkaatsing 
van het straalmiddel mogelijk.

Het hart van het Sponge-Jet systeem is het speciale  
sponsmateriaal. Deze gepatenteerde technologie combineert  
het absorberende vermogen van urethaanspons met de  
reinigende en snijdende kracht van conventionele straalmiddelen.
Dankzij de flexibele aard van Sponge Media straalmiddelen worden de deeltjes ervan bij impact platgedrukt 
(afb. 1), waarbij het straalmiddel naar buiten komt. Na van het oppervlak te zijn weerkaatst, zet het medium 
uit en vormt het een vacuüm; hierbij wordt het merendeel van wat normaal gesproken als verontreinigende 
stoffen in de lucht zou zijn vrijgekomen opgevangen (afb. 2). Dit noemt men de MicroContainment™ van 
Sponge Media.

Het Sponge-Jet proces:

Sponge-Jet Feed Units (Straalketels) zorgen ervoor dat het  
Sponge media straalmiddel met grote kracht op het te behandelen 
oppervlak wordt geschoten. De straaldruk en de hoeveelheid  
van het medium zijn regelbaar via een centraal paneel, wat  
precisieregeling mogelijk maakt.

HONDERDEN 
GEVALLEN  

PER MAAND

EUR 
1 MILJOEN

PER DAG

Storingen in apparatuur
Storingen in apparatuur kunnen
rampzalig zijn – instrumenten,
elektronica en bewegende 
onderdelen kunnen allemaal
vroegtijdig falen bij blootstelling
aan schurend stof of water.  
De Sponge-Jet-technologie 
elimineert tot 99% van het  
schurend stof, wat de  
algehele betrouwbaarheid  
van appara tuur en installaties 
verbetert.

Oogletsel 
Stralen en gerelateerde 
werkzaamheden zijn een  
belangrijke oorzaak van  
oogletsel, omdat straalmiddel 
terugkaatst. In alleen al de VS 
zijn de kosten van  oogletsel 
meer dan 250 miljoen euro per 
jaar. Sponge-Jet media kaatst 
niet terug en vermindert  
zodoende één van de  
belang rijkste oorzaken van  
oog- en ander letsel op de 
werkvloer.

Vervuiling
Volgens studies is stralen  
een van de belangrijkste  
oorzaken van stofvorming op 
scheepswerven. De gevaarlijke 
stofdeeltjes (kleiner dan  
10 micron) veroorzaken  
problemen aan luchtwegen, 
smog, en dragen bij aan de 
wereldwijde vervuiling. De 
Sponge-Jet-technologie vangt 
tot 99% van de stofvorming op, 
wat beter is voor mens en 
milieu.

Productieonderbrekingen
Productieonderbrekingen  
kunnen bedrijven meer dan  
een miljoen per dag kosten. 
Onderbrekingen veroorzaakt 
door oppervlakvoorbereiding 
duren langer dan nodig omdat 
monteurs, lassers, elektriciens 
en andere experts niet kunnen 
werken nabij straalwerkzaam-
heden. Sponge-Jet zorgt voor 
een snellere voltooiing van het 
project.



Voor video en branchespecifieke informatie kunt u ons online bezoeken op 
www.spongejet.com www.spongejet.nl www.spongejet.be

SCHEEPVAART
n  Volgens US NAVSEA Naval Sea Standard 009-32 zijn de “Sponge-

Jet-media en het Sponge-Jet-proces geschikt als alternatief [voor 
stralen en het gebruik van gereedschap met motoraandrijving] om 
de zuiverheidsgraad SSPC-SP-10 [SA2.5] of SSPC-SP-11 te verkrijgen”

n  Wordt gebruikt op marinebases in o.a. Rosyth (UK), Toulon 
(Frankrijk), Puget Sound (VS), Talcahuano (Chili), Yokosuka (Japan), 
Esquimalt (Canada)

n  Gekozen om de binnenkant van de romp van de tussen Chili en de 
Zuidpool gebruikte ijsbreker te stralen

n  Goedgekeurd voor gebruik in ballasttanks en op lasnaden op de 
grootste tanker ter wereld; tijdens een vervolginspectie na vier jaar 
bleek de coating nog als nieuw te zijn

OLIE-, GAS- EN CHEMISCHE INDUSTRIE
n  Gespecificeerd door PETROBRAS, ExxonMobil, PEMEX, PETRONAS
n  Bij de Amuay-raffinaderij van PDVSA (de grootste ter wereld) werd 

de downtime met 60% verminderd doordat twee revisiebeurten  
van elk twee maanden konden worden overgeslagen (een  
kosten besparing van USD 960 miljoen)

n  PEMEX heeft het gebruik van Sponge-Jet op ruim vier miljoen  
vierkante meter staal gespecificeerd

OPPERVLAKVOORBEREIDING EN VERWIJDERING VAN COATINGS
n  Bij Dow Chemical worden nu leidingen bedekt met een polymeer-

filmlaag voorbereid met Sponge Media; dit bespaart complete 
opstartbatches die voorheen door siliciumcarbide-verontreiniging 
werden afgewezen.

De ideale oplossing voor elke sector of toepassing
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Onderscheidingen en erkenning

n		Door de Acquisition Pollution and 
Prevention Office van NASA uitge
roepen tot “de superieure technologie” 
voor oppervlakvoorbereiding/ 
verfverwijdering met beperkte 
stofvorming

n		In de VS was SpongeJet de keuze voor 
reinigings en restauratiewerkzaam
heden aan het gebouwencomplex 
van het Witte Huis, de parlements
gebouwen van Wisconsin en Idaho en 
een aantal projecten in Amerikaanse 
nationale parken

n		De synagoge Kahal Kadosh Beth 
Elohim in Charleston, South Carolina 
(VS) kreeg de Carolopolis Award 
toegekend voor restauratie van het 
exterieur met Sponge Media

n		Het Zweedse bedrijf Skandinavisk 
Industriutveckling kreeg de Stora 
Productivitetspriset toegekend voor 
productiviteitsverbeteringen met  
behulp van Sponge Media  
straalmiddelen
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Australische fabrikant van pontons
bespaart USD 120.000 per marineschuit 
dankzij het gebruik van Sponge-Jet
De bouw van aluminium pontons ging 
voorheen gepaard met grootscheepse 
voorbereidingswerkzaamheden. Bij de tot 
nu toe gebruikte methode (voorbereiding 
met handgereedschap) waren er 6 man  
en 65 ploegen voor nodig om elke ponton 
spuitklaar te maken. Dankzij Sponge-Jet kon dit worden 
teruggebracht tot 3 man en 9 ploegen.

Kosten per schip (arbeidskosten) - handgereedschap:  
6 man x 65 ploegen x 8 uur à USD 45/uur =  
USD 140.400

Kosten per schip (arbeidskosten + materiaal) -  
Sponge-Jet:  
3 man x 9 ploegen x 8 uur à USD 50/uur = USD 
10.800 (Sponge Media + apparatuur) = USD 9.220

Kostenbesparing: USD 129.600 aan arbeidsloon  
per schip

Overschakeling op Sponge-Jet 
levert PETROBRAS-platform  
40 extra productieuren op

Basia de Campos, Brazilië

Een geplande onderhouds
sluiting voor platform  
P37 werd met twee dagen 
ingekort, aldus de sluitings

coördinator van de installatie. Een deel van de 
sluiting betrof de verwijdering van glasvezel
coatings en olierestanten op kritische plaatsen. 
Dankzij het gebruik van SpongeJet dat stof 
absorbeert en en een sterk verminderde 
terugkaatsing geeft kon trein A 41 uur en 
productietrein B 33 uur eerder dan gepland 
van start. De handelswaarde van twee dagen  
olieproductie bedraagt in de VS ongeveer  
USD 12 miljoen.

Sponge-Jet, Inc. 14 Patterson Lane, Newington, NH 03801 (USA) 
Telefoon:+1-603-610-7950  |  sjadmin@spongejet.com

Scheepswerf gebruikt Sponge 
Media en bespaart USD1,2 miljoen
Mid-Atlantische VS

Met 9.300 m2 aan scheepsruim om voor te 
bereiden heeft de productie-ingenieur van de 
scheepswerf berekend dat er met Sponge-Jet 
een totale besparing van USD 1,2 miljoen 
aan personeelskosten wordt gerealiseerd ten 
opzichte van de gebruikelijke behandeling 
met pneumatische naaldhamers. Hierbij werd 
vastgesteld dat vier Sponge-Jet straalsystemen 
24 werklieden vervangen!
 Pneumatische
 naaldhamer  Sponge-Jet
Aantal apparaten: 24 4 
Bedrijfsuren: 50.000 1.667 
Uurtarief: 26,50 USD 26,50 USD

Totaal: 1.325.000 44.175 
 USD USD

FOCUS OP DE SCHEEPVAART


