
NETEJA TÈCNICA 
INDUSTRIAL  
I RECUPERACIÓ 
D’ESPAIS 



SM SAVALL som una empresa 
consolidada amb una àmplia experiència 
en la neteja de naus i màquines cremades 
per incendis, i instal·lacions que requereixin 
de manteniment. Actuem amb rapidesa i 
seriositat oferint un assessorament i una 
atenció personalitzada.

Comptem amb els millors professionals i els 
mitjans tecnològics més innovadors i eficients 
per aconseguir resultats òptims. És important 
una ràpida actuació per recuperar i rehabilitar 
les màquines sinistrades i reprendre el més 
aviat possible l’activitat de la teva empresa 
minimitzant així els danys de l’incident.  

La neteja 
més eficient i 
respectuosa 
amb el medi 
ambient.



T’escoltem i t’assessorem sobre el mètode de neteja industrial que més s’ajusta a la 
teva situació. Disposem de les màquines més innovadores i apliquem els protocols 
d’actuació corresponents per aconseguir els resultats desitjats, repercutir 
mínimament en la teva producció i ser respectuosos amb el medi ambient. 

Som experts en 
la neteja de naus i 
màquines cremades 
per incendis. 



NETEJA 
CRIOGÈNICA

Utilitzem el gel sec a pressió com a tècnica més 
eficaç per netejar les superfícies i màquines 
cremades. És un dels mètodes de neteja 
industrial més revolucionaris i respectuosos amb 
el medi ambient gràcies a la no utilització de 
substàncies químiques o contaminants 
secundaris, com dissolvents o detergents.

Aconseguim resultats més ràpids, òptims i 
visibles des del primer moment. La neteja 
criogènica ens permet netejar motors i circuits 
elèctrics arribant, fins i tot, a cavitats i forats poc 
accessibles amb altres mètodes.



AVANTATGES

La neteja més ràpida 
i eficaç per arribar 
a totes les cavitats i 
forats de màquines i 
peces elèctriques o 
mecàniques.

No fa malbé cap 
superfície, peça 

elèctrica o mecànica.

Respecta el medi 
ambient.

Mètode no abrasiu  
ni conductiu.

No conté agents 
químics.

No requereix del 
desmuntatge dels equips.

Apta per al sector de 
l’alimentació.



Apliquem l’aigua calenta a pressió en l’eliminació de 
vernissos, pintures o l’òxid del ferro en màquines o 
superfícies parcialment cremades o que hagin patit els 
efectes del fum d’un incendi. 

La neteja amb aigua calenta és especialment eficaç en 
greixos, olis, resines, sals solubles, clorurs i altres 
substàncies incrustades, així com en la reparació de 
superfícies de formigó.

NETEJA 
AMB AIGUA 
CALENTA

AVANTATGES

Protegeix les 
superfícies sensibles.

Respectuós amb el 
medi ambient.

Temps d’assecat més 
ràpid.

Sense productes 
químics.

Major potència amb  
un menor consum.

Eficaç en l’eliminació 
de vernissos, pintures, 
òxid del ferro, greixos i 
sals solubles.



DESINFECCIÓ 
MANUAL

Netegem i eliminem la matèria orgànica i 
qualsevol senyal de contaminació de materials i 
aparells incendiats de forma directa en la 
superfície. És una excel·lent opció per netejar 
aquelles màquines grans i pesades que no es 
poden desmuntar i que requereixen d’una 
rehabilitació.

Treballem amb màquines elèctriques i de bateria 
i alhora amb eines més específiques per 
aconseguir resultats òptims i directes en totes les 
instal·lacions i espais de la teva indústria: tallers, 
banys, oficines, magatzems o zones de 
producció.

AVANTATGES

Afavoreix el bon  
manteniment i funcionament  

de la maquinària.

No repercuteix en la 
productivitat de l’empresa.

Mètode respectuós  
amb el medi ambient.

Permet netejar 
màquines grans i 
pesades que no es 
poden desmuntar.



NETEJA AMB  
VAPOR D’AIGUA

Netegem amb vapor sec per desinfectar i 
eliminar gèrmens i microorganismes sense 
necessitat de detergents o químics. La neteja 
amb vapor d’aigua ens permet guanyar en 
salubritat i aconseguir resultats òptims 
independentment del nivell de brutícia o gruix 
de residus en qualsevol superfície.

Fem la neteja en dues parts: primer apliquem el 
vapor sobre el material i, posteriorment, el 
netegem manualment amb un raspall, drap, llavi 
de goma o funda de rínxols segons el material a 
tractar.

Elimina i desinfecta els 
gèrmens i microorganismes 
nocius per guanyar en 
salubritat i higiene.



AVANTATGES

Tècnica ràpida i eficaç.

Elimina àcars i  
bacteris afavorint la 
salut dels al·lèrgics. 

Versàtil en qualsevol 
superfície.

Respectuós amb el 
medi ambient.

No requereix de 
productes químics.



NETEJA  
AMB SORRA

La neteja amb raig de sorra és la millor opció per a la 
restauració de superfícies com parets, façanes i sostres, 
hagin patit o no un sinistre. Permet eliminar al moment 
la brutícia i les restes de pintura o grafits d’estructures 
metàl·liques, i afavoreix l’eliminació i prevenció de 
l’oxidació.

A més de netejar, apliquem aquest mètode com a pas 
previ per adherir pintura industrial en una superfície 
metàl·lica. 

L’opció perfecta 
per a la restauració 
de parets, façanes i 
sostres, i l’eliminació 
de grafits.

AVANTATGES

No fa malbé cap superfície, 
independentment de la seva 

delicadesa.

Resultats duradors.Elevat poder de fricció i penetració 
en cavitats petites.

Elimina la corrosió d’estructures 
metàl·liques ja oxidades.



DESINFECCIÓ I 
ESTERILITZACIÓ AMB OZÓ

Procés d’eliminació de mals olors i de tota classe de 
microorganismes que puguin resultar en l’ambient o  
en les superfícies encara haver realitzat una neteja 
exhaustiva. Per a aquest procés fem servir l’ozó, un 
producte que no deixa residus químics i realitza la 
funció de desinfecció i eliminació de patògens.

 Elimina males olors provocades 
per la presència de floridura, fongs, 

humitat, animals, químics, etc.

Elimina la sensació  
d’aire enrarit.

Elimina els àcars de 
matalassos i coixins.

Elimina bacteris i gèrmens  
de l’ambient i de materials.

No deixa residus químics, 
desinfecta i elimina 
patògens

AVANTATGES
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