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VERWERKINGSGEREEDSCHAPPEN

E102 TECHNISPRAY 10
Pomp voor verstuiven van liquide producten

Beschrijving
• TECHNISPRAY 10 is een pomp voor verstuiving, aangedreven 

door een elektrische motor (220 V);
• TECHNISPRAY 10 is licht en heeft een hoge chemische bestendig-

heid;
• TECHNISPRAY 10 is bijzonder robuust en geschikt voor de vereis-

ten van bouwwerven;
• TECHNISPRAY 10 biedt uitstekende betrouwbaarheid, met mini-

maal onderhoud;
• TECHNISPRAY haalt een druk tot 10 bar en maakt het gebruik van 

50 meter slang mogelijk.

Eigenschappen 
• TECHNISPRAY 10 is geschikt voor het verstuiven van:

 - Product voor waterwerende oppervlaktebehandeling in 
waterige fase: TECHNISIL HYDRO PLUS, TECHNIGUARD+…

 - Product voor waterwerende oppervlaktebehandeling in 
solventfase: TECHNISIL, TECHNIFUGE…

 - Antigraffi  ti: TECHNIFOND…
 - Product voor oppervlakteverharding: TECHNIROC RF, 

TECHNIROC HYDRO…
 - Waterwerend (kleurloos) product voor daken: TECHNIROC 

AQUA, TECHNICIDE TRIO…

 - Moswerende producten en producten met chloorderiva-
ten: TECHNICIDE+, TECHNICLEAN DAKEN…

 - Zoutenomvormer: TECHNICURE CS.

Toepassing
• De AANZUIG- en RETOURslangen in de bus met product onderdom-

pelen;
• De productuitgang (snelkoppeling) aansluiten en het spuitstuk in 

hierop aansluiten;
• De kraan DEBIET-DRUK openen en de motor aanzetten tot er een 

constant debiet ontstaat;
• De pomp TECHNISPRAY 10 is nu klaar om te verstuiven;
• Draaien van de kraan DEBIET-DRUK in uurwijzerzin verhoogt de druk.

Voorzorgsmaatregelen 
Na elk gebruik moet de pomp TECHNISPRAY 10 volledig worden 
schoongemaakt:
• met water, als u een product in waterige fase verstoven heeft;
• met een oplosmiddel, als u een product in solventfase gebruikt heeft.
Wij bevelen het gebruik van TECHNICLEAN WS aan als schoonmaak-
product voor tussentijdse reiniging tussen het gebruik van een pro-
duct in solventfase en een product in waterige fase (en omgekeerd).

Technische kenmerken
• Gewicht: 6,5 kg
• Druk: tussen 0 en 10 bar
• Opvoerhoogte: 50 meter
• Voeding: 220 V
• Pomplichaam: polyamide
• Debiet: 10 liter per minuut .

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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