
 
EVELINE-BATTERY 

 
Eveline-Battery – tai „Santoemma“ kompanijos užpatentuota valymo sistema skirta 
valyti iki 200 m2  įvairios paskirties patalpas, pvz.: tualetus, darbo vietas, biurus, 
koridorius, sandėlius, rūbines, virtuves, kavines, restoranus ir kt. Eveline-Battery 
leidžia idealiai išvalyti vertikalius paviršius, sanitarines patalpas ir kietą grindinį. 
Įrenginys turi integruotus akumuliatorius, tai leidžia operatoriui dirbti žymiai laisviau 
ir paprasčiau, o akumuliatorių kroviklis yra integruotas į patį valymo įrenginį. 
 
Darbo su EVELINE-BATTERY eiga: 

1. Chemikalo purškimas ant visų paviršių (sienų, sanitarinių įrengimų, kieto 
grindinio) 

2. Cheminė reakcija su purvu ir mikrobais (30 sekundžių) 
3. Skalavimas švariu vandeniu nuplaunant purvą nuo vertikalių paviršių. 
4. Skysčio siurbimas nuo grindų. 

 

 

Purškimo pistoletas leidžia purkšti koncentruotą chemikalą ir nuplauti vertikalius 
paviršius bei grindis. Specialus siurblio kotas leidžia valyti kietą grindinį purškimo – 
siurbimo sistema. Siurblio antgalyje esantys šereliai padeda nušveisti itin purviną 
grindinį. Purvas, pakeltas nuo grindinio, yra visiškai pašalinamas dėka galingo 
siurblio variklio. 
Valant kietą grindinį galima purkšti ir siurbti tuo pačiu metu arba išpurkšti, nušveisti 
ir susiurbti purvą. Bet kuriuo atveju, grindinys lieka sausas vos per kelias sekundes. 

  



 

Eveline-Battery valymo darbą paverčia efektyviu, greitu ir maloniu. Patalpos lieka 
visiškai švarios, higieniškos, sausos ir maloniai kvepiančios. Dėl savo 
kompaktiškumo ir mažo svorio, Eveline-Battery gali būti lengvai pernešamas iš 
vienos vietos į kitą. 

 

 

Eveline-Battery yra optimalus sprendimas patalpoms iki 200 m2 ploto, pvz.: 
restoranams, vasarnamiams, greito maisto užkandinėms, barams, diskotekoms, 
degalinėms, biurams, gamykloms,  parduotuvėms, prekybos centrams, kino 
teatrams, ligoninėms, vaikų darželiams, mokykloms, keltams, kruiziniams laivams, 
oro uostams, sporto klubams, baseinams, pirtims, viešbučiams ir kt. 
 

EVELINE-BATTERY privalumai: 

 Visiškas sanitarinis išvalymas. Purškiamas chemikalas veikia 
ant visų paviršių ir užtikrina švarą ir higieną. Laboratoriniai 
tyrimai įrodė, kad Eveline panaikina 99,9 % bakterijų. 

 Higieniškos darbo sąlygos. Valymo darbų operatoriui nereikia 
liestis prie valomų paviršių. 

 Paprastesnis ir lengvesnis darbas. Dirbant su Eveline beveik 
nereikia rankų darbo, kadangi purvas pašalinamas chemikalu, 
tada skalaujamas ir susiurbiamas siurbliu. 

 Paprasta naudoti. Įrenginio naudojimas yra labai paprastas, 
valymo darbų operatoriui nereikia jokių apmokymų. 

 Taupomas laikas. Bet kokia patalpa gali būti išvaloma ir 
išdžiovinama net tris kartus greičiau negu valant rankomis. 

 Jokių elektros kabelių. Eveline-Battery turi integruotus 
akumuliatorius, kurių dėka įrenginys yra itin manevringas bei 
suteikia galimybę darbus atlikti žymiai sparčiau negu įprastai. 

 

 

 

 

 

 



Techninė charakteristika 
 

Nuotekų bako talpa: 14 litrų 

Skiedinio bako talpa: 14 litrų 

Nuolatinio vandens padavimo sistema: YRA 

Bako konstrukcija: Tankus plastikas 

Siurblio variklis: 
Galia: 
Maks. vandens trauka: 
Maks. oro trauka: 

2 pakopų 
500 W 

1300 mm H2O 
45 l/s 

Vandens pompa: 
Galia: 
Maks. Spaudimas: 
Maks. vandens srautas: 

Membraninė 
40 W 

2,8 bar 
3 l/min 

Apytiksli darbo trukmė ir sąnaudos: 
(Valant 50 m2  patalpą kietu grindiniu) 

Trukmė: 10 minučių 
Chemikalo sąnaudos: 200 g 
Vandens sąnaudos: 14 litrų 

Svoris (įrenginio korpuso): 41 Kg 

Svoris (supakuoto įrenginio): 48 Kg 

Matmenys: 30 x 74 x 94 cm 

Pakuotės matmenys: 42 x 65 x 89 cm 

Purškimo/siurbimo žarnų ilgis: 3/3 m 

Standartinė spalva: Mėlyna 

Akumuliatoriai: 2 x 12V - 20Ah 

Akumuliatorių kroviklis Integruotas - 4A 

Įrankiai komplektuojami su įrenginiu: Purškimo žarna, purškimo pistoletas, 
įrankis kietam grindiniui plauti, 1 butelis 

chemikalo SANI-CLEAN-1 

 

Chemikalai 
 

SANI-CLEAN-1 Sanitarinis valymo chemikalas, 1 litro butelis 

ACID-CLEAN-1 Rūgštinis chemikalas, 1 litro butelis 

SUPER-CLEAN-1 Stiprus nuriebalintojas, 1 litro butelis 

T-CLEAN-1 Neputojantis chemikalas tekstilei, 1 litro butelis 

 


