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Productinformatie    TECHNISCH INFORMATIEBLAD    
VOORGEVULD GAS
400 ml. Nettogewicht: 133,5g, 4,71 Oz. Nettovolume: 275 ml.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Bussen onder druk die klaar zijn om snel, gemakkelijk en schoon met verf te worden 
gevuld. Ze bevatten alleen drijfgas.

KENMERKEN

De algemene kenmerken van de verf zullen variëren naar gelang van het erin 
gedoseerde product. Pas zo nodig de viscositeit van het te vullen product aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Professioneel gebruik.

- Lees en volg zorgvuldig de instructies van de fabrikant van de 
verpakkingsmachine die bij het vulproces moet worden gebruikt.

- Verwijder de cap van het product en plaats de machinebeker op het ventiel.

- Vul de beker met het product tot aan de indicator - 100ml.

- Plaats het product in de verpakkingsmachine om verder te gaan met het 
vulproces.

- Nooit met meer dan 200 ml verf vullen. (Bekerinhoud 100 ml)

- Als de spuitbus eenmaal gevuld is, schud hem dan goed voor gebruik, ongeveer 
een minuut na het geluid van de mengkogel. Spuit buiten het verfgebied totdat 
een gelijkmatig spuitpatroon wordt waargenomen.

- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt 
raakt vervang hem dan door een nieuwe.

- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde 
ruimten.

- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

- Er kan sprake zijn van enige onverenigbaarheid van de gedoseerde verf met het 
gas en het oplosmiddel. 

- De twee-componenten verven zullen, wanneer het mengsel eenmaal is gemengd 
en naar binnen is gedoseerd, dezelfde levensduur hebben als de verffabrikant 
aangeeft.

FYSISCHE KENMERKEN

TOEPASSINGEN

De toepassingen moeten worden aangegeven door de aard van de erin gedoseerde 
verf. Het gebruik in spuitbusvorm zal de toepassing vergemakkelijken en veelzijdiger 
maken.

AFBEELDING

Ventiel:    binnendraad

VULMACHINE
Pneumatische machine voor het vullen
van spuitbussen met een eenvoudig, 
snel en veilig systeem. Geschikt voor voorgevulde 
spuitbussen 
van 400 ml met een maximale verfvulling van 200 ml, 
100 ml per beker.

Afmetingen:
690 mm. (hoogte)  
Accessoires: 
Machine en Te� on beker.
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DONUT
Identi� ceer de 
kleur 
van de verf.

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.

65 mm.

ETIKET       CAP

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml. 
Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC 
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.
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Made in Europe.

BEDRIJF gecerti� ceerd 
volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001


