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TORBO-märkäpuhalluslaitteet -
pintapuhdistuksen Rolls Roycet

Märkäpuhallustekniikassa puhallushiekan joukkoon lisätään vettä, mikä nostaa hiekan painoa. Mitä
suurempi on hiekan paino, sitä suurempi on myös puhallusteho. Märkäpuhalluksen etuja
kuivapuhallukseen verrattuna ovat pölyttömyys ja puhallettavan materiaalin (hiekan, lasikuulien tai
muun puhallusmateriaalin) merkittävä säästö. Säästö vaihtelee halutusta sekoitussuhteesta riippuen
30-70%:iin. Esimerkiksi siinä, missä normaali hiekkapuhallus käyttää 25 kiloa hiekkaa neliölle,
Torbo käyttää hiekkaa vain noin viisi kiloa. Puhallushiekka itsessään ei ole kovin kallista, mutta
sitäkin hintavampaa on käytetyn hiekan puhdistus ja poiskuljetus sekä ympäristön ja työntekijöiden
suojaus pölyltä. Märkäpuhallus on 95% pölyttömämpää kuin kuivapuhallus.

- Torbo-märkäpuhalluslaitteet ovat
sanalla sanoen ainutlaatuisia. Vas-
taavia tuotteita ei markkinoilla ole,
vaikka joitakin kopioita on koetettu
aikojen saatossa tehdä. Kopioiden
huono puoli on siinä, että huonot
kokemukset toimimattomista lait-
teista saavat epäilemään koko tek-
niikan tehokkuutta. Torbon tuot-
teet ovat kuitenkin alansa Rolls
Royceja - ja ne ovat sitä myös hintan-
sa puolesta. Halvalla ei yksinkertai-
sesti saa hyvää, se on edelleen karu
totuus. Tämän laitteen ongelma (näin
edustajan kannalta katsoen) on oi-
keastaan se, että se on liian hyvä.
Monet pitkän linjan toimijat eivät
edes usko, että tällaista on olemas-
sa, ja erilaisista halparatkaisuista ko-
kemuksensa keränneet eivät heti va-
kuutu siitä, että markkinoilla on lai-
te, joka todella toimii. Lisäksi nyt on
tullut uusi sukupolvi, joka ei ole
koskaan kuullutkaan koko teknii-
kasta.

Sen vuoksi panostamme jälleen
markkinointiin ja tiedon levittämi-
seen.

Parhaita todistajia laitteiden toimi-
vuudesta ovat nykyiset asiakkaat,
joiden luona voi käydä katsomassa
laitteiden toimintaa ja kuuntelemas-
sa kokemuksia. Suomalainenhan ei
usko ennen kuin näkee, mutta me
olemme valmiita myös näyttämään
ja annamme tyytyväisten käyttäjien
hoitaa ne tehokkaimmat myyntipu-
heet. Toimintaa pääsee seuraamaan
mm. Oulussa, Kuopiossa, Jyväsky-
lässä, Kokkolassa ja Helsingin seu-
dulla. Kotisivujemme kautta saa tila-
ta myös ilmaisen esittely dvd:n, mi-
käli haluaa nähdä laitteen toimintaa
aluksi omalta työpisteeltään käsin.

Puhdistusta, ruosteenestoa ja
selvää säästöä

Märkäpuhallusta käytetään samoihin

tarkoituksiin kuin kui-
vapuhallustakin: pääasi-
assa erilaisten pinnoit-
teiden poistoon ja puh-
distukseen. Seinien
rappaukset ja maalin-
poisto ovat rakennus-
puolella tavallisimpia
toimenpiteitä; teolli-
suuspuolella puoles-
taan teräspintojen puh-
distus maalausta tai
muita toimenpiteitä
varten. Puhallus voi-
daan säätää tarvittaes-
sa hyvin hellävaraisek-
si, jolloin mm. kalkki-
maali voidaan irrottaa
rappauksen päältä ilman
että vahingoitetaan itse
rappausta. Ja toisessa ääripäässä pu-
hallukseen saadaan reilusti normaa-
lia enemmän tehoa veden aiheutta-
man painonlisäyksen ansiosta. Lait-
teella voi puhaltaa kaikkea vettä pai-
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navampaa; hiekan lisäksi käytetään
yleisesti mm. kalsiumkarbonaattia
ja lasikuulia. Vakiosäädöillä vettä tar-
vitaan puhallettavan materiaalin jouk-
koon noin 20% ja pienimmillään
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veden tarve on 7 litraa tunnissa.
- Erään kuopiolaisasiakkaamme luo-
na vettä kului UHP-tekniikkaa käyt-
täessä 45 litraa minuutissa. Kun he
ottivat käyttöön märkäpuhallustek-
niikan, vedenkulutus putosi 12 lit-
raan tunnissa  ja lasikuulamenekki
laski 75% . Lisäksi myös työaika ly-
heni. Lopputuloksena oli selkeä kus-
tannussäästö.

Tarvittava vesi voidaan ottaa suo-
raan vesiverkosta tai laitteen oman
pumpun avulla suoraan säiliöstä, jol-
loin säiliö myös paineistetaan. Teh-
dasmiljöössä voidaan käyttää pitkiä-
kin letkuja, koska  nestepainetta
käytettäessä tehohävikki on mer-
kittävästi pienempi kuin kuiva-ainetta
puhallettaessa.

Märkäpuhalluslaitteisiin on saatavis-
sa lisälaitteena Torbomix- inhibiit-
tori, jonka avulla ruostuviin metal-
lipintoihin lisätään puhalluksen ai-
kana ruosteenestoainetta. Tämä li-
sää puhalletun tuotteen säilytysai-

kaa ennen jatkokäsittelyä, eli toisin
sanoen esimerkiksi maalaamossa
maalauksen ei tarvitse tapahtua välit-
tömästi puhdistuksen jälkeen, vaan
maalausjärjestyksen organisoinnille
jää enemmän aikaa.

Euroopassa märkäpuhallusta käyte-
tään erityisen paljon myös graffitin-
poistoon. Suomessa Torbon tuot-
teilla on kolme pääkäyttöaluetta:
Rakennussaneeraus, teollisuusala
(mm. terästeollisuus) sekä maalaa-
mot. Teollisuuspuolella märkäpuhal-
lusta käytetään mm. teollisuuden
kunnossapidossa, turbiinipuhalluk-
sissa ja öljyjalostamoissa. Monille
rakennusurakoitsijoille tekniikka on
jo tuttu ja siellä tekniikkaa hyödyn-
netään päivittäin, mutta yhä enene-
vässä määrin märkäpuhallus lisään-
tyy teollisuuslaitoksissa ja maalaa-
moissa.

Torbon suosio kasvaa meillä
ja muualla

Kaj Vikström on tehnyt pitkän uran
rakennuspuolen urakoitsijana en-
nen kuin hän siirtyi vuonna 1990
puhdasveriseksi Torbo-laitteiden

edustajaksi.
- Urakoitsijahistoriasta on mm. se
etu, että osaan laskea tarkasti sen
mitä asiakas säästää tällaisen laitteen
hankinnalla ja mikä on laitteen takai-
sinmaksuaika. On oma taiteenlajin-
sa arvioida, mikä säästö on vaikkapa
sillä, että työntekijät esimerkiksi te-
lakoilla pystyvät jatkamaan työsken-
telyä, vaikka samassa tilassa puhdis-
tetaan pintoja. Normaalistihan hiek-
kapuhallustilassa ei voi oleskella lain-
kaan.

Kaj on paikallinen Torbo Servicen
aluemyyntipäälliikkö, jonka aluee-
seen kuuluvat Suomen lisäksi Baltia,
Venäjä ja Ruotsi. - Parhaillaan haem-
me kumppania Pietarin alueelle.
Venäjänkauppa on haastava ala, jos-
sa vain vahvimmat pärjäävät ja turhat
henkselinpaukuttajat putoavat no-
peasti pelistä pois. Venäjän markki-
noilla pärjääminen vaatii paljon,
mutta työ myös palkitaan runsaskä-
tisesti. Ruotsissa ja Virossa meillä
on jo ennestään vahvaa yhteistyötä.
Teimme aivan hiljattain  Latviaan
kaupat, jossa laitteet menevät kaa-
suputkistojen puhdistukseen. Sano-
mattakin on selvää, että kipinättö-
myys on kaasun kanssa työskennel-
lessä ehdoton etu.
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Rakennuspuolella suunnittelijat
ovat jo huomanneet märkäpuhalluk-
sen edut; siistin jäljen ja pölyttömyy-
den sekä pienentyneet työkustan-
nukset, ja osaavat arvostaa teknii-
kan käyttöä kohteissa. Ala, jonne
laitteet sopivat erityisen hyvin, on
teollisuusmaalaus. Inhibiittoria sin-
ne myydään paljon, sillä ruostesuo-
jauksesta on luonnollisestikin etua
maalamoissa, mutta etua löytyisi
myös pölyttömyydestä, jätekustan-
nusten vähentämisestä ja tehokkuu-
den lisäämisestä. Samoin terästeol-
lisuudelle on löytynyt paljon sovel-
luskohteita.

Märkäpuhallusta käytettäessä
uudelleenpinnoitettava pohja
ei vahingoitu, jolloin tarve
oikaisulle tai muille
pinnoituksen esikäsittelyille
vähenee.
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