
Korte handleiding zandstraalketel 18l 
 
Doel van het toestel 
Deze zandstraalketel is enkel geschikt voor kleine 
werken. Bv. Het stralen van meubels, binnendeuren, een 
stukje carrosserie. Van zodra er grotere oppervlakken dienen gestraald te worden gebruikt men 
steeds een grote zandstraalinstallatie met dieselcompressor. 

Transport 

Gedurende transport dient de straalketel steeds neergelegd te worden om beschadigingen te 
vermijden. Het deksel staat er los op, let dus op dat het niet verloren kan gaan. 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Zorg steeds dat alle leidingen stevig bevestigd zijn en leg ze zodanig dat ze niet beschadigt 
kunnen worden  (bv. door heftrucks of voertuigen) 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. 

 Richt de zandstraal nooit op personen of dieren en straal nooit indien er zich personen in de 
onmiddellijke omgeving van de werkplek bevinden. 

 Controleer steeds op een proefstuk of de te stralen ondergrond bestand is tegen het zandstralen. 

 Bij langdurig gebruik dient de luchtfilter(s) van de compressor dagelijks te worden uitgeblazen. 

 Zorg voor een open werkplek of voorzie voldoende ventilatie, wanneer het toestel binnen gebruikt 
zou worden. Draag ook steeds een stofmasker gedurende het stralen. 

Gebruiksaanwijzing  

 Plaats de compressor minimum 10 meter van de zandstraalketel, zodat hij niet in het stof 
staat. 

 Plaats de ketel op een stabiele ondergrond. Bij het stralen bestaat het risico op beschadiging 
van de ondergrond, net onder de ketel. Zorg voor bescherming van de ondergrond waar 
nodig. 

 Sluit de nakoeler/waterafscheider aan op de zandstraalketel d.m.v. een persluchtslang. 

 Alvorens de ketel met zand te vullen, straalt u even zonder zand, teneinde eventueel 
achtergebleven condensatievocht uit het toestel te blazen. 

 De ketel kan met zand gevuld worden door, de druk af te laten (luchtkraan dicht), de 
zwarte knop bovenaan de ketel in te drukken (1) en het zand erin te gieten. Let wel op dat 
het niveau van het zand nooit hoger komt dan de afsluitklep.  

 Om te stralen moet de afsluitklep van de ketel naar boven staan, dient er persluchtdruk 
aangesloten te zijn en zal het toestel werken vanaf dat de bedieningsklep op de handgreep 
(2) ingeduwd wordt. Om het stralen te stoppen dient de bedieningshandgreep losgelaten te 
worden. 

 De luchtstroom die doorheen de straalslang gaat kan geregeld worden d.m.v. de drukregelaar 
op het toestel (zwarte draaiknop (3) ) 

 De hoeveelheid zand kan worden geregeld via de kraan onderaan de ketel.(4) 

 Maak enkel gebruik van droog straalzand en gebruik dit toestel niet met straalgrit. 
 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


