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MISTLIJNEN

Pulvi plaatst een constructie op 
veilige hoogte rondom de site. De 
fijne verneveling uit de mistlijnenen 
creëert een stofbarrière die op 
maat van de stofsamenstelling 
wordt afgeregeld. 

Het Pulvi vernevelingssysteem 
werkt op lage druk, waardoor het 
waterverbruik drastisch zal dalen.  
Bovendien kan er gebruik gemaakt 
worden van regen- of kanaalwater!

De Pulvi mistlijnen bestaan in 
mobiele en vaste uitvoering.

S T O F 
T O T  N A D E N K E N
Stofbeheersing is een heikel punt voor veel 
afvalverwerkings- en recyclagebedrijven. 
Pulvi bekijkt het anders. 

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor 
een ruim aanbod aan diensten inzake 
stofbeheersing. Met het eigen ontwikkeld 
en gepatenteerd vernevelingssysteem 
kan Pulvi zich dé expert op het gebied van 
innovatieve stofbeheersing noemen.

CONTACTEER ONS
+32 498 11 49 37

GET IN TOUCH

Vrombautstraat 121
9900 Eeklo

info@pulvi.be
www.pulvi.be

STOFNETTEN

Met vaste stofzeilen kan een eerste 
barrière dichtbij de bron van de 
stofontwikkeling gevormd worden. 

Pulvi zorgt voor maatwerk: 
zowel grote als kleine openingen 
kunnen worden afgesloten 
en ook combinaties tussen 
verschillende soorten stofzeilen 
en windbreekzeilen is mogelijk. 

De zeilen zijn verkrijgbaar in een 
ruim assortiment aan kleuren en 
zijn brandvertragend.

RIJSTOFBARRIÈRES

Om stofverspreiding door 
opvliegend rijstof tegen te gaan, 
plaatst Pulvi vaste rijstofbarrières 
langsheen de rijroute. Deze zorgen 
voor een permanente bevochtiging 
van de ondergrond, waardoor 
opwaaiend stof aan de bron wordt 
bestreden. 

De rijstofbarrières worden 
uitgevoerd in een robuuste metalen 
outdoor behuizing. 
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