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Techninis aprašymas

Artikulo Nr. 401901

Auftragsmaschine –
Medinių lentų dažymo įrenginys
Impregnavimui, gruntavimui, dažymui.
Nudažomos visos keturios lentos pusės vienu kartu.
Ekonomiškas ir greitas apdirbimas.

Įrenginio svoris apie 45 kg.
Įprastinis modelis su 6 šepetėliais,
esant poreikiui – su 10 šepetėlių.

Volelių rinkiniai:
Art. Nr. 453901 – rinkinyje 6 vnt.
Art. Nr. 454501 – rinkinyje 4 vnt.

Voleliai nudažo lentą vienu metu iš
visų keturių pusių, o sinchroniškai
veikiantis šepetėlis pašalina dažų
perteklių ir tolygiai padengia
paviršių.
Naudingas
įrenginys
visiems,
kuriems reikia medienos lentas
(lubų ir sienų apkalimams, tvoroms
ir pan.) padengti impregnavimo
priemone arba dažais.
Paprasta įrenginio konstrukcija be
jokių sudėtingų ar linkusių gesti
elementų.
Voleliai ir šepečiai lengvai reguliuojami ir keičiami.
Itin lengvas ir patogus volelių ir
šepečių slėgio nustatymas rankiniu
reguliatoriumi.

Ypač greita ir patogu!
Proceso metu atsiradęs dažų
perteklius subėga į tam skirtą
vonelę, iš kurios dažai vėl supilami į
dažymo konteinerį.
Profiliams su dideliais įdubimais
kaip priedą galime pristatyti tam
skirtą reguliuojamą šepetėlį.
Kojelių aukštis reguliuojamas pagal
poreikius.
Lengvas įrenginio valymas.
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Produktai iš Remmers asortimento,
kurie tinkami dažyti šiuo įrenginiu:
-

Holzschutz-Grund*
HK LasurImpragnier-Lasur
Langzeit-Lasur UV
Hartwachs-Ol
Induline SW-900*
Induline IL-150*
Induline GW-360
Induline GW-360 WF
Induline GW-306
Induline GW-201
Induline GW-208
Induline GL-250
Induline GL-350*
Induline GW-310*
Induline GW-310 WF
Induline OW-815
Induline GW-203 WF
Induline Leimbinderschutz

-

Adolit Holzbau B*
Adolit BQ 20*
Adolit BQ 30*
Adolit TPP 1*

* Biocidus reikia naudoti saugiai.
Prieš naudojimą būtina perskaityti produktų naudojimo instrukciją (techninius aprašymus ir
saugos duomenų lapus).

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo
gamybos
ir
panaudojimo
techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško gamintojo patvirtinimo.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus
informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji
netenka savo galios.
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