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deconta, asbest uzaklaştırma ekipmanlarının üretimi, satışı ve kiralanması
konusunda 1990 yılından beri hizmet vermektedir.

Kalitesi, hızlı servis hizmeti ile tüm dünyada iyi bilinen bir marka olarak
çalışmalarına devam etmektedir. Merkezi Almanya olan deconta, birçok ülkede
hizmet vermekte olup Türkiye temsilciliğini ZIEL® A.Ş. yapmaktadır.

Yenilikçi ürünleri ve kapsamlı hizmeti ile deconta tüm asbest uzaklaştırma
ekipmanları için yetkin bir üreticidir. ZIEL® deconta ürünlerini satış, kiralama ve
teknik servis hizmetini vermektedir.

deconta,

• Tasarlar
• Üretir
• Pazarlar
• Servis hizmeti verir

Asbest,

Kimyasal direnci yüksek, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, kolayca eğilip bükülebilen,
çimento ile çok iyi bağlanabilen, mikroorganizmalara karşı dirençli, iyi bir yalıtım
maddesidir. Birçok çeşidi olan asbest kanserojen özelliği olması nedeniyle
yasaklanmıştır, bu nedenle asbest uzaklaştırma işlemleri uygun ekipmanlarla
yapılmalıdır. Akciğer ve bronşlara kaçan en ufak bir lif parçası tedavisi olmayan
hastalıklara yol açar. Asbest sökümü yapan çalışanların, çevrenin ve ortamda
bulunan tüm insanlarının sağlığı için asbest söküm ekipmanlarının standartlara
uygun, kaliteli ve asbest söküm yönetmeliklerine uygun olması zorunludur.
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5. Zemin Taşlama Makineleri 

deconta-MKS sistemi, güçlü taşlama teknolojisi ve vakum sistemi ile asbest sökümü işlemlerinde öncü bir
cihazdır. Asbest içeren yapıştırıcıların uzaklaştırılması için dizayn edilmiştir.
Sistem, kendi elektrikli süpürgeleriyle ve zemin taşlama makinesi ile taşıması kolay komple bir pakettir.
AR 270, küçük ve orta büyüklükteki yüzeylerde asbestin çıkarılmasında kullanılmak üzere kolayca taşınabilen
bir makinedir. Manevra kabiliyeti nedeniyle bu üniteler özellikle apartman dairelerinde kullanım için
uygundur. Mikroişlemci kontrollü ölçüm ve kontrol teknolojisi makineye entegre edilmiştir ve düşük pozlama
ile çalışmayı kalıcı olarak güvenceye alan güvenilir mekanizmaları sağlar. Hem AR 270 hem de AR 115,
maksimum ergonomik iş akışı için minimum çaba ve düşük titreşim ile yenilikçi bir çözüm sunar ve duvar
kenarlarına kadar çalışmayı sağlar.

*Patentli Negatif basınç kontrolü:
- Yönetmeliklere uygun olarak Negatif basınç < 20hPa sağlamadığında zımpara cihazını kapatır.
- Negatif basıncın aniden düşmesi durumunda acil kapatma şalteri bulunmaktadır.
- Negatif basınçta bir hatadan dolayı makinenin istenmeden çalışmasını engellemek amacıyla bloke olması ve
tekrar çalışmasının sağlanması için bir tuşa basılarak onaylanması gerekmektedir.

5.1. AR 270, AR 115 Taşlama Makinesi 

AR 270

Teknik özellikler: 
Çalışma alanı
Motor gücü
Devir sayısı
Elektrik Bağlantısı
Ağırlık
Motor ağırlığı
Toz emme bağlantısı 

: 27 cm 
: 2,2 kW 
: 1430 U/min 
: 230 Volt 
: 58 kg 
: 42 kg 
: 2 x 50 mm
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deconta-MKS sistemi, güçlü taşlama teknolojisi ve vakum sistemi ile asbest sökümü işlemlerinde öncü bir
cihazdır. Asbest içeren yapıştırıcıların uzaklaştırılması için dizayn edilmiştir.

AR 115

Teknik özellikler: 
Çalışma alanı
Motor gücü
Devir sayısı
Elektrik Bağlantısı
Ağırlık
Toz emme bağlantısı 

: 11,5 cm 
: 1,4 kW 
: 11800-5200 U/min 
: 230 Volt 
: 4,1 kg 
: 1 x 50 mm

Kullanımı ve taşıması kolay 
Kenar, köşe ve dar alanlarda çalışmaya uygun
Son derece sessiz, titreşim sönümleyici kılavuz kolu
Bir kutuya entegre edilmiş ölçüm ve kontrol teknolojisi 
Asbestin çıkarılmasına uygun aletler, özel geometri

5.2. Freze Makinesi –Duo Milling

deconta – Duo Milling freze makinası özel yapısı ve vakum sistemi ile asbest sökümü işlemlerinde öncü bir
cihazdır. Asbest içeren yapıştırıcıların uzaklaştırılması için dizayn edilmiştir. Bu cihaz, beton alanların
temizlenmesi, duvarların ve şap alanların tesviyesinde, fayansların yenilenmeden önce zeminin
zımparalanması işleminde ve benzeri alanlarda kullanılır. Değiştirilebilir zımpara kafaları, çeşitli uygulamalar
için kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak, Duo-freze makinası zemin yönlendirme sistemi ile donatılabilir. Makine
yalnızca kuru işlemlerde kullanılır! Zımparalama işleminden çıkan toz sağlığa zararlıdır.! Her türlü toz için güçlü
ve emilen tozun özelliğine uygun olan bir elektrik süpürgesi seçilmelidir. Sadece üretici tarafından onaylanmış
aletler kullanılmalıdır.

Teknik özellikler: 
Zımpara kafa çapı
Güç tüketimi 
Devir sayısı
Elektrik Bağlantısı
Ağırlık
Hortum ara parçası

: 150 mm 
: 1200 Watt
: 2400 U/min 
: 230 Volt 
: 5,1 kg 
: 35 mm
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