
Tehokasta WIWA kaksikomponentti-

maalien ruiskutustekniikkaa
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DUOMIX 140 / DUOMIX 230
DUOMIX 230 JA 140
Kompakti ja muunnneltava
monikomponentti ruiskutus-
järjestelmä maalaus- ja
vaahdotustöihin.

DUOMIX 230

Sekoitussuhteet 1:1:stä
1:10:een

Litratuotot 266 cm per isku
asti

Painesuhteet 21:1 - 75:1

Rakenteensa ansiosta WIWA
DUOMIX 230 soveltuu myös
kolmikomponentti järjestelmille.
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DUOMIX 140

Sekoitussuhde 1:1

Litratuottt 86 cm per isku

Painesuhde 26:1
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Paras ratkaisu kaikkiin käyttö-
kohteisiin

Taloudellinen ja ympäristölle
mieluisa käsittelymenetelmä

Soveltuu moniin eri käyttö-
tarkoituksiin

Yksilölliset ratkaisut moduuli-
rakenteen ansiosta

Vähentää liuotin tarpeen
minimiin

Räjähdyssuojattu paineilma-
toiminen järjestelmä

Sertifioitu ATEX 100 säädösten
mukaisesti

Helppokäyttöinen

Vesiohenteisille materiaaleille
soveltuvat rakenneosat



TALOUDELLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN -

JÄRKEVÄÄ MAALAUS- JA PINNOITUSTEKNIIKKAA

Pienemmät materiaali-
kustannukset

Alhaisemmat työvoima-
kustannukset

Pinnoitemateriaalit voidaan
pumpata suoraan suurista,
uudelleen käytettävistä
säiliöistä (tynnyrit, maalikon-
tit jne.)

Ei maalihukkaa, kuten pieniin
astioihin jäävät jäännökset

Maalipurkkien kalliit jätteen-
käsittelykustannukset elimi-
noituvat

Piitkiä letkuja käytettäessä
m tehok-
kaan pesupumpun ansiosta.
Suuren painesuhteen omaa-
valla pesupumpulla voidaan
letkuissa vielä oleva sekoi-
tettu materiaali työntää
suuttimesta ja ruiskuttaa
kohteeseen.

Ei materiaalihävikkiä, kuten
käsin sekoitettaessa, koska
materiaali annostellaan suo-
raan pumpun avulla juuri
tarvittava määrä.

Liuottimien tarve minimaalinen
paksuillakin materiaaleilla.

Liuotinta säästyy myös pesu-
vaiheessa, koska ainoastaan
sekoitusyksikkö, letkut ja pis-
tooli pitää huuhdella.

Sekoituksessa tarvittavaa
työntekijää ei tarvita.

Korkean suorituskyvyn (pai-
nesuhde ja litratuotto) ansi-
osta WIWA Duomix 230 lait-
teella voidaan ruiskuttaa
korkean viskositeetin omaa-
vat aineet helposti.

ateriaalia säästyy

Tämä mahdollistaa vaaditun
kalvonpaksuuden saavutta-
misen kertaruiskutuksella.
Näin säästetään toiseen
ruiskutuskertaan kuluva työ-
aika. Erittäin suurille pinnoille
ja paksuille materiaaleille
suosittelemme WIWA Duomix
300/333-järjestelmää

ainoastaan sekoitus-
yksikkö, letkut ja pistooli pitää
huuhdella.

WIWAn automaatisen säiliön
täyttöjärjestelmän avulla väl-
tetään aikaavievät tynnyrien
vaihdot ja ruiskutusta voidaan
jatkaa keskeytyksettä.

Työaikaa säästetään myös
laitteistoa puhdistettaessa,
koska

Korkeaviskoosisten, lyhyen
Pot-Life ajan omaavien mate-
riaalien käytön ansiosta tela-
kointiin ja työvaiheisiin liitty-
viä operatiivisia kustannuksia
saadaan alennetuksi telakoilla.

Lyhyemmät seisokkiajat kor-
jaus ja huoltokohteissa, kuten
siiloissa, jätevesilaitoksissa,
pysäköintihalleissa, lämpö-
laitoksissa tai putkilinjoissa.

Lyhyemmät kuivumisajat
pienentävät varastoinnin ja
tuotannon kustannuksia
useimmissa käyttökohteissa.

Suurten ajoneuvojen tuotan-
nossa, kuten junavaunujen
tai säiliöautojen valmistukses-
sa ja huoltotöissä aiheutuvat
seisonta-ajat lyhenevät.

Kuivumiseen tarvittavien lait-
teistojen ja uunien hankinta- ja

Kustannusten aleneminen
kuivumisajan, varastoinnin
ja työseisokin ansiosta

Haitalliset liuotinhöyryt pysy-
vät mahdollisimman alhaise-
na ruiskutustyön ja kuivumi-
sen aikana.

Ohiruiskutuksen ja haitallis-
ten höyryjen väheneminen
on seurausta siitä tosiasias-
ta, että maalin ohennustarve
pienenee oleellisesti käytet-
täessä WIWA Duomix järjes-
telmää.

käyttökustannukset pienene-
vät oleellisesti.

Ympäristölle haitalliset jäte-
määrät laskevat suuren
säiliökoon ansiosta.

WIWA Duomix laitteiston
suorituskyvyn ansiosta
liuottimien käytön tarve
laskee oleellisesti.

Ympäristö
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WIWA DUOMIX 140 JA 230
Pinnoitteilta vaaditut ominaisuudet, erityisesti niiden suojauskykyyn liittyvä vaatimustaso on nousemassa yhä
korkeammalle tasolle. Pintojen tulee kestää yhä paremmin kemikaalien, mekaanisen kulumisen sekä ilmaston
aiheuttamia rasituksia. Pyrkimys tehokkaampaan tuotantoon ja työn aikaisen tilan hyödyntämiseen vaatii pinnoitteilta
erittäin lyhyitä kuivumisaikoja. Lisäksi pinnoitteiden tulee noudattaa ympäristön parhaaksi asetettujen standardien
rajoituksia ja niiden levitys pitää pystyä toteuttamaan pienimmällä mahdollisella määrällä liuotinta. Ratkaisu on
toteutettu monikomponenttimateriaaleilla ja niiden tehokkaaseen käyttöön kehitetyllä laitetekniikalla. WIWA on
läheisen yhteistyön avulla maailman johtavien maalin valmistajien kanssa kehittänyt omia monikomponenttilaitteitaan
tavoitteena suorituskyvyltään optimoitu monikomponentti ruiskutusjärjestelmä.



TEKNISET TIEDOT

Sekoitussuhde 1:1

Painesuhde 26:1

Maksimi tuotto/sykäys
86 cm
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Edullinen kaksikomponentti-
järjestelmä teollisuuden tar-
peisiin

Kiinteä sekoitussuhde

Materiaalin keskeytymätön
virtaus

Tarkka sekoitus tulos

Helppokäyttöinen

Mallit myös vesiohenteisille
materiaaleille

Muutamaa osaa vaihtamalla
laite voidaan muuttaa injektointi
töihin soveltuvaksi

Räjähdyssuojattu, paineilma-
toiminen järjestelmä

Sertifioitu ATEX 100 säännösten
mukaisesti

Korkeapainepumppu sisältäen
140 mm ilmamoottorin ja kaksi
materiaalipumppua

Äänenvaimennin

Paineensäädin pumpun
ohjaukseen

Kaksi painemittaria molempien
komponenttien paineiden
seurantaan

Seinäteline

Kuljetusteline

Pesupumppu imuletkulla

Telineeseen asennettava
sekoitusyksikkö

Ulkoinen sekoitusyksikkö

Korkeapainepistooli

Air Combi pistooli

Kaksikomponenttinen
sekoituspistooli
(staattinen mikseri suuttimen
takana)

Aineletkut

Räjähdyssuojattu WIWA 3500
maalinlämmitin (20-85 C)

Lämmitettävät letkut

Syöttöastiat molemmille
komponenteille

Imuletkustot

WIWA DUOMIX 140
Uusi kompakti WIWA DUOMIX 140 annosteluyksikkö
kiinteällä sekoitussuhteella on suunniteltu sekä
pinnoituksiin että vaahdotuksiin.

KOMPAKTI JA EDULLINEN 2-K-RATKAISU

KÄYTTÖALUEET

Korkeapaine- ja
Air Combimaalaus maa-
leilla ja lakoilla, joiden
sekoitussuhde on 1:1.

Soveltuu erinomaisesti
vaahtotiivistyksiin ja
eristeainesovellutuksiin



WIWA DUOMIX
- Ainutlaatuista tekniikkaa

WIWA Duomix 230 laitteen
kompakti ja muunneltava
laiterakenne perustuu
samaan mekaaniseen peri-
aatteeseen kuin isoveljensä
- maailmalla mainetta niittä-
nyt WIWA Duomix 300/333-
sarja

Laaja valikoima eri teho-
luokkia takaa parhaat tulok-
set eri materiaaleilla matalas-
ta korkeaan viskositeettiin

Moduuliratkaisuja voidaan
soveltaa lähes kaikkiin käyt-
tötarpeisiin

WIWA Duomix 230 sarja on
suunniteltu tarjoamaan hel-
pot ja nopeat sekoitussu-
teiden muutokset yhdistetty-
nä kiinteän sekoitussuhteen
turvallisuuteen

Sekoitussuhteen voi muuttaa
nopesti ja yksinkertaisesti
kovetepumppua vaihtamalla.
Suhteen tarkistusta tai hieno-
säätöä ei tarvita.
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WIWA DUOMIX 230

OPTIMAALISET MODUULIRATKAISUT KAIKKIIN

TEOLLISUUDEN PINNOITUKSIIN JA VAAHDOTUKSIIN

Kuva kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa
- tutki kuvaa ja tiedät
enemmän
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Taloudellinen ja ympäristölle
ystävällinen

Maalinhukka minimaalinen,
koska esisekoitusta ei
tarvita

Pinnoitemateriaalit voidaan
pumpata suoraan suurista
kierrätettävistä säiliöistä,
jolloin kallis pienten astioi-
den käsittely vältetään

Komponenttien annosteluun
ja sekoitukseen vaadittavat
työkustannukset poistuvat

Pienin mahdollinen ohiruisku-
tus sekä vähemmän ilmaan
pääsevää liuotinhöyryä, koska
ohennustarve pienenee

Perusversioon sisältyy:

Korkeapainepumppu sisäl-
täen 230 mm:n ilmamoottorin
ja kaksi tai kolme materiaali-
pumppua riippuen halutusta
sekoitussuhteesta

Tukeva laiteteline kaikkien
komponenttien kiinnitykseen

1" Ilmanhuoltoyksikkö
kaikilla liitoksilla

Korkeapainesuodatinyksiköt
muoviosalle ja kovetteelle

Turvajärjestelmä molempien
komponenttien korkeapaine-
puolella

Kierrätys järjestelmä ilman
poistamiseksi nestepuolelta
ja paineiden purkamiseksi

Käsitoiminen sekoitusventtiili
staattisella mikserillä

Kaksi korkeapainemittaria
molempien komponenttien
paineiden seuraamiseksi

Äänen vaimennin

Lisävarusteet:

Paineilmatoimiset mäntä-
tai kalvopumput materiaalin
syöttämiseksi

Räjähdyssuojatut WIWA
3500W maalinlämmittimet
lämpötila-alue 20-85 C

Paineiden ja annostelun
valvonta yhdelle tai molem-
mille komponenteille auto-
maattisella pysäytyksellä
mikäli esiasetetut rajat
ylittyvät

Pneumaattinen laskuri
määrän seurantaan
'
Pesupumppu järjestelmän
sekoitettua materiaalia
sisältävien ainekanavien
pesuun ja huuhteluun

Jäätymisenestojärjestelmä
ilmamoottorille

Vesiohenteisille materiaa-
leille omat mallit saatavilla

Syöttöastiat A- ja B-kompo-
nenteille

Ulkoinen sekoitusyksikkö
lyhyen pot-life ajan omaaville
materiaaleille

Sekoittajat

Käsitoiminen annostelun
tarkistus, myös pienten
paikkamaalausten suoritta-
miseksi

TEKNISET TIEDOT KÄYTTÖALUEET VÄRIKOODIT

Syöttösäiliöt, letkut,
ja liitokset A- ja B-kom-
ponenteille on merkitty
väritunnuksin.

Näin vältytään vääriltä
kytkennöiltä. Siniset
osat ovat muoviosalle
ja punaiset osat kovet-
teelle

Kaikki teolliset pinnoi-
tukset, puuteollisuus,
teräs- ja rakennustuo-
tanto, ajoneuvoteolli-
suus, korroosionsuo-
jaus, maalinsyöttöjär-
jestelmät, laiva- ja
off-shoreteollisuus,
putkenpinnoitukset.

Sekoitussuhteet
1:1 - 10:1

Painesuhteet
22:1 - 75:1

Maksimi tuotto/sykäys
266 cm
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RATKAISUT KAIKKIIN KÄYTTÖTARKOI
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PARAS JÄRJESTELMÄRAKENNE

HELPOMPAAN KÄSITTELYYN JA JOUSTAVUUTEEN

Materiaalin syöttö vaihtoehdot Duomix 230 ja 140 järjestelmissä

200 l tynnyri

Maaliastiat

Maalikontit

Konttisekoittaja

Pohjalämmitin

Vyölämmitin

Imuletkut

Syöttöastiat

Sekoittaja

Lämmitetyt säiliöt

Paineistetut säiliöt

Imuletkut

Syöttöpumput

Tynnyrinostin

Sekoittajat

Pintavahdit

Imuletkut Syöttöpumput

MP-lämmitin

SP nostinvarteen

SP tynnyrikanteen

Syöttöpumput

Mäntäpumput

Kaksoiskalvopumput
WIWA DUOMIX 230

WIWA DUOMIX 140

Kaksikomponentti-
järjestelmä

Vakioteline

Liikuteltava teline

Seinäteline

Metallien maalaus Vaunun maalaus Puolassa Vaunun maalaus Puolassa Säiliön maalaus Belgiassa
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TUKSIIN

Sekoitus ja ruiskutus vaihtoehdot Duomix 230 ja 140 järjestelmissä

Paineen ja annostelun
valvontayksikkö

KP-lämmitin

Kierrätys

Kierrätys

Letkusto

Telineeseen asennettu
sekoitusyksikkö

Käsitoiminen
sekoitusyksikkö

Ulkoinen
sekoitusyksikkö

Käsitoiminen
sekoitusyksikkö

Korkeapainepistooli

Letkuston lämmitys

Sähköinen

Vesilämmitys

Korkeapainepistooli

WIWAn moduulipohjainen suunnittelu takaa parhaan mahdollisen
joustavuuden ja laajan tehovalikoiman maaliastialta pistoolille

Parhaat mahdolliset asiakaskohtaiset ratkaisut



WIWA TUOTEOHJELMA
WIWA on hieman yli 50-vuotisen historiansa aikana noussut maailmalla tunnetuksi
laatuvalmistajaksi omalla alallaan. Laaja jakeluverkosto maailmalla kattaa viisi
maanosaa.

Vuosikymmenten aikana saatu kokemus eri teollisuuden alojen tarpeista ja vaatimuksista
on muovannut toimintamalliamme asiakaslähtöiseksi, jossa ratkaisut pyritään löytämään
kunkin tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi.

Laaja tuoteohjelmamme muodostaa tukevan pohjan, josta voimme pienellä vaivannäöllä
rakentaa entistä toimivamman kokonaisuuden myös teidän tarpeisiimme.

WIWA korkeapainemaalauslaitteet
kaikkiin eri tehotarpeisiin

WIWA Air Combi - maalauslaitteet WIWA Hot Job kuumaruiskutuslaitteet

WIWA Duomix -
kaksikomponenttijärjestelmät

WIWA nesteensiirtopumput WIWA Injektointilaitteet WIWA korkeapaine- ja
Air Combi pistoolit

Maahantuonti, markkinointi ja huolto:

Tuijussuontie 4, 21280 RAISIO
Puhelin (02) 438 4615
Fax (02) 438 4615
www.sersale.fi
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Saatavilla myös elektroniset annostelulaitteet, pursotuslaitteet sekä
monet erilaiset erikoislaitteet mm. Palonsuojauspinnoituksiin.


