
• Helppokäyttöinen

• Nopeasti puhdistettavissa

• Liuotinpesumahdollisuus

• Vahva rakenteinen

• Suuret virtausnopeudet

• Kestävät kulutusosat

PINNOITE- /
TASOITERUISKUT
410.09 / 600.12



Valmistaja:

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 1–3

35633 Lahnau, Saksa

Tel. +49(0)6441/609-0

Fax +49(0)64 41/609-50

info@wiwa.de

www.wiwa.de

Tekniset tiedot

0653609 0652595

Painesuhde 9:1 12:1

Maksimi työpaine 72 bar 96 bar

Tuotto per isku 410 cm3 600 cm3

Tuotto per 60 iskua 24,6 l 36,0 l

Ilmamoottorin halkaisija 140 mm 200 mm

Iskun pituus 120 mm 120 mm

Maksimi syöttöpaine 8 bar 8 bar

Suositeltava kompressorituotto 3000 l/min 3000 l/min

Syöttöilman liitinkoko (BSPP) 1/2“ 1“

Ainepumpun imuaukon liitinkoko (BSPP) 2“ 2“

Ainepumpun ulosoton liitinkoko (BSPP) 1“ 1“

Tarvikepaketti

Maahantuonti, myynti ja huoltopalvelut:

SERSALE OY

Tuijussuontie 4

21280 RAISIO

Puhelin: +358 - (0)2 - 438 4615

Faksi +358 - (0)2 - 438 4561

info@sersale.fi

www.sersale.fi

Ruiskutuspistooli ilmahajoituksella

WWW.WIWA.COM

• Laivojen ja lauttojen kansirakenteet
• Betoni- ja rakennussaneeraus
• Kellarikerrosten eristystyöt
• Palonsuojauspinnoitteet

Peruslaite sisältää:
• Pumpun kuljetustelineessä
• Pikakiinnitys liittimet
• 25 litran syöttösäiliön kannella

Varustepakettiin sisältyy:
• 10.5 m:n letkusto suojasukalla
• Ruiskutuspistoolin ilmahajoituksella
• 8.5 mm:n ainesuutin
(muut suutinkoot tilauksesta)

Paineilmatoimista pinnoitesekoittajaa voidaan

käyttää suoraan pumpun kautta Til. no: 652214

Lisävaruste

WIWA TASOITERUISKUT 400.09 JA 600.12

Käyttökohteita:

Laitekokonaisuus

Til. no: 0653594 Til. no: 0653594

WIWA 410.09 ja 600.12 tasoiteruiskut sopivat erinomaisesti epoksi- ja vesipohjaisille paksukalvomateriaaleille ja
tasoitteille, kuten sementtitasoitteille, sementtipohjaisille palonsuojauspinnoitteille, sementtimassoille ja täytetyille vinyyli-
esteripinnoitteille. Kierukkapumpuista poiketen WIWA tasoiteruiskut voidaan huuhdella ja puhdistaa myös liuotinaineilla.
Pumppu on sen ansiosta paras valinta epoksipohjaisten pinnoitteiden ruiskutukseen. Materiaalipumpun pikakiinnitysten
ja pienen osamäärän ansiosta pumppu on nopea purkaa, puhdistaa ja asentaa takaisin käyttökuntoon. Tästä on suuri
hyöty nykyään yhä yleisempien lyhyen käyttöajan pinnoitteita ruiskutettaessa. Syöttösäiliö on ruostumaton ja niinikään
nopeasti irrotettavissa. Nopean huollettavuuden ansiosta laite sopii erinomaisesti kiireisiin rakennustyömaa kohteisiin.
Suuren tuoton omaavat ainepumput on suunniteltu erikoistilavilla ainekanavilla. Siksi pumppu omaa hitaan iskutiheyden,
joka kuluttaa pumppua tavallista vähemmän suurillakin virtausnopeuksilla.

Tilausnumero:

WIWA 410.09 WIWA 600.12


