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WIWA kaksikomponenttimateriaalinen annostelulaitteisto soveltuu vaikeasti
virtaavien materiaalien, kuten liimojen, tiivistemassojen, mastic-tuotteiden,
eristemassojen sekä muiden paksujen tuotteiden, kuten kaikkien yleisimpien
täyttö- ja tasoituskittien pumppaamiseen, annosteluun ja sekoitukseen. 

Laitteistoa on saatavilla sekä muunneltavalla kiinteäsekoitussuhteisena sekä
vaihdettava seossuhteisena versiona, riippuen käyttökohteesta. Sitä voidaan-
käyttää niin panostyyppisten pistoolituubien täyttöön kuin suurempienkin astia-
kokojen täyttämiseen pitkänkin etäisyyden päästä.

WIWA 2-KOMPONENTTIANNOSTELULAITTEISTO 

KAKSIKOMPONENTTILAITTEISTON EDUT

•   Erittäin tarkka annostelu - niin pienillä kuin suurillakin annostelumäärillä

•  Materia la isäästöt suuria niin suurilla kuin pienilläkin astioilla

•  Ympäristöystävällisyys pienemmän jätemäärän ansiosta

•   Ilmakuplista vapaa annostelumenetelmä - erityisen tärkeä ominaisuus

hiontakittien annostelussa - vähentää täyttö- ja hiontavaiheiden määrää 

•  Merkittävä työajan säästö

•  Annosteluvirheiden minimointi tuo tärkeää prosessitehokkuutta

•  Helppokäyttöinen ja huoltoystävällinen mekaaninen rakenne

WIWA 

KAKSIKOMPONENTTI-

JÄRJESTELMÄ

 TARKALLA JA

TASAISELLA

ANNOSTELULLA

Tuotteet voivat olla esimerkiksi pursotettavia tai tasoitettavia ja niiden
ja sideaineena epoksi-, peroksidi- ja polyuretaani.



Käyttökohteet

•   Autoteollisuus

•   Ilmailuteollisuuden valmistajat

•   Tuulivoimalateollisuus

•   Junavaunuvalmistajat

•   Kuljetusteollisuuden runkovalmistajat

•   Laiva- ja telakkateollisuus

•   Kone- ja metalliteollisuuden valmistajat

•   Liima- ja tiivistepanosten täyttöjärjestelmät

•   Betoniteollisuuden tiivistyskohteet

Pumpattavat materiaalit

•   täyte- ja tasoitusaineet, jotka perustuvat
  -  epoksihartsiin tai

  - ksidiinpero

•  PUR täyte- ja tasooitusaineet

•   liimat

•   paksut vaikeasti pumpattavat materiaalit

•   tiivistysaineet

•   mastic-tuotteet

•   eristysmateriaalit

TEKNISET TIEDOT
Kiinteän seos-
suhteen järjes-
telmät

Muunnetavan
seossuhteen 
järjestelmät

Seossuhde
100 : 100  - 
100 : 1

100 : 100  - 
100 : 1

Painesuhde 54 :1 saakka 54 :1 saakka

Pumpun tuotto per 
kaksoisisku

ma . 1945 cm³ks  ma . 1341 cm³ks  

Maksimi syöttö-
paine

8 bar 8 bar

Maksimi sallittu
työpaine

250 bar 250 bar

E :simerkki
A  / B annostelu annostelu

Seossuhde
Maksimi
työpaine

1053 cm³ / 287 cm³ 3.66 : 1 250 bar
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Pääkonttori, Saksa

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

35633 Lahnau, Deutschland 

Phone: +49 (0) 6441 609-0

www.wiwa.de

WIWA USA , Yhdysvallat

WIWA LLC – USA, Canada, Latin America
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
Tel.: +1-419-757-0141
Fax: +1-419-549-5173
Toll-Free: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com

WIWA (Taicang) Co., Ltd., Kiina

Taicang City 

Jiangsu Province 215400, P.R.China 

Phone: +86-512-53548857

www.wiwa-china.com

WIWA Maahantuonti, myynti ja huolto:

Tuijussuontie 4  

21280 RAISIO  

P : +uhelin 358-2-4384615

www.sersale.fi

MUITA TUOTERYHMIÄ

WIWA FLEXIMIX elektroniset 
kaksikomponettiset pinnoitus-

WIWA nesteensiirtopumput 
kaikkiin käyttökohteisiin

WIWA DUOMIX mekaaniset
kaksikomponenttilaitteistot

WIWA , Air Combikorkeapaine  
ja kuumaruiskutuslaitteet

WIWA POWERPACK 2K XXL 
hydraulitoimiset annostelulaitteet

WIWA Duomix PU 460 
polyurearuiskut

laitteistot

SERSALE OY


