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WAGNER. Otthon az egész világban.
A WAGNER termékek, tartozékok és javaslatok széles választékát biztosítja, hogy Ön egyszerűen és olcsón megvalósíthassa ötleteit otthonában és kertjében.

Ragyogó ötletek a piacvezetőtől

www.wagner-group.com

D/A
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 75 44 - 50 50
F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00
vertrieb_consumer@wagner-group.com
hotline@wagner-group.com
B
WAGNER Spraytech Belgie
Veilinglaan 58
1861 Meise-Wolvertem
T. +32 (0) 2 - 2 69 46 75
F. +32 (0) 2 - 2 69 78 45
info@wagner-group.be
GB
WAGNER Spraytech (UK) Limited
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney, OX17 2ND
T. +44 (0) 12 95 - 71 42 00
F. +44 (0) 12 95 - 71 01 00
enquiries@wagnerspraytech.co.uk

Printed in Germany - A változtatás jogát fenntartjuk - HU - 2347728

NL
Wagner Spraytech Benelux B. V.
De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht
T. +31 (0) 30 - 2 41 41 55
F. +31 (0) 30 - 2 41 17 87
info@wagner-group.nl
HUN
DINOCOOP Kft.
Radvány u. 24.
H-1118 Budapest
Magyarország
T:+36(1)3193064
F:+36(1)3193066
www.dinocoop.hu

MINDENKINEK, AKI A SZÉP ÉS EGYSZERŰ MEGOLDÁSOKAT SZERETI

F
J. WAGNER France
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 LES ULIS Cedex
T. +33 (0) 08 25 01 11 11
F. +33 (0) 1 - 69 19 46 77
division.grandpublic@wagner-france.fr

A WAGNER innovatív termékeket kínál a legmagasabb műszaki színvonalon, hogy megkönnyítse munkáját és otthonát szebbé tehesse. Legyen
szó finom festékszóró rendszerekről, kézi szórópisztolyról, festőhengerről
vagy akár gőzzel működő tapétaleszedőről - mi a legmagasabb igényeket
támasztjuk termékeinkkel szemben és folyamatosan dolgozunk azok továbbfejlesztésén.

DK/S/N

A WAGNER csoport, mint európai piacvezető - az első osztályú minőség és
a jövőorientált technológia jelképe. A WAGNER termékek, tartozékok és
tippek segítségével Ön saját maga egyszerűen és olcsón megvalósíthatja
elképzeléseit otthonában és kertjében. Nincs szüksége különleges tudásra
- az eredmény mégis olyan, mint a profiké.

Wagner Spraytech Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Taastrup
T. +45 43 27 18 18
F. +45 43 43 05 28
wagner@wagner-group.dk

Látogasson el honlapunkra, ahol tippeket, útmutatást és segítséget kaphat
a tökéletes festékfelvitellel kapcsolatban: www.wagner-group.com

E
J. Wagner Spraytech Iberica S. A.
P.O. Box 132, Crtra. N-340,
KM 1.245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T. +34 (0) 93 - 6 80 00 28
F. +34 (0) 93 - 6 80 05 55
infoconsumo@wagnerspain.com
CH
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11
F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23
consumer-products@wagner-group.ch
AUS
WAGNER Spraytech Australia Pty. Ltd.
14–16 Kevlar Close
P.O. Box 286
Braeside, Vic. 3195
T. +61 (0) 3 - 95 87 20 00
F. +61 (0) 3 - 95 87 24 44
Freecall: 18 00 06 47 90
wagner@wagnerspraytech.com.au

GYORSABBAN SZEBB LAKÁST!
A WAGNERREL ÖRÖM A FESTÉS

FALFESTÉKEK
LAKKOK ÉS LAZÚROK
FINOM VAKOLATOK
GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK

A WAGNER technológiája vezető szerepet
tölt be: a világon mindenhol, minden
kontinensen jelen van
WAGNER partnerek

WAGNER. Otthon az egész világban.
A WAGNER termékek, tartozékok és javaslatok széles választékát biztosítja, hogy Ön egyszerűen és olcsón megvalósíthassa ötleteit otthonában és kertjében.

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Tartozékok gőzzel működő
tapétaleválasztóhoz

Önnek van egy ötlete.
Nekünk pedig a megvalósításához kellő készülék.

Változtassa át gőzös tapétaleválasztó készülékét néhány egyszerű mozdulattal sokoldalú gőztisztítóvá. A gőztisztító készlet használható bármilyen WAGNER gőzzel működő tapétaleválasztóhoz.

LAKKOK ÉS LAZÚROK

FINOM
VAKOLATOK
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FALFESTÉKEK

WallPerfect W 565

14

–

●●

●

●●●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

WallPerfect FLEXiO 585
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HandiRoll 550
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TurboRoll 550
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PowerRoll System

28

●●

●●●

●●●

●●●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

TexPerfect FLEXiO 525
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FESTÉKEK ÉS ANYAGOK

jól megfelel

●

megfelel

–

nem alkalmas

W565, W 665: Beltéri diszperziós és latex falfestékek
FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867 és FLEXiO 995:
Vízbázisú beltéri diszperziós és latex falfestékekhez
kiegészítő szórófej mindenféle lakkhoz és lazúrhoz

10 részes gőztisztító készlet
Különböző fúvókák és kiegészítők, beleértve a padlófelmosó és ablaktörlő ruhát is. Kemény padlóburkolatok, kárpit,
nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Még a makacs
szennyeződéseket is eltávolítja.
Cikkszám: 0339 700

Beltéri és kültéri diszperziós és latex falfestékek

padlótisztítás

fugatisztító
kefe

Finom vakolat, struktúrfestékek 1 mm szemcseméretig és alapozók
Oldószer- és vízbázisú alapozók, lakkok, lazúrok, alumíniumfestékek, faanyagvédő
szerek, fertőtlenítőszerek, növényvédő szerek, polírozók, pácok, olajok, autóipari
fedőbevonatok, kalapács- és díszítőlakkok

kárpittisztítás

FALFESTÉK
12

FINOM VAKOLATOK ÉS STRUKTÚRFESTÉKEK
Struktúrfesték-szóró rendszer
TexPerfect FLEXiO 525

30

LAKKOK ÉS LAZÚROK
Finom festékszóró rendszerek
W 550, W 560, W 610, W 670

34

GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK
Gőzzel működő tapétaleválasztók
W 14, W 15, W 16, DTS 5800

42

TARTOZÉKOK
Finom festékszórókhoz, hengerekhez,
gőzzel működő tapétaleválasztók

48

BEVEZETŐ
FINOM VAKOLATOK

26

LAKKOK ÉS LAZÚROK

Falfestékszóró rendszerek
WallPerfect W 565, FLEXiO 585, W 665,
FLEXiO 687, FLEXiO 867, FLEXiO 995
Festőhengerek
HandiRoll 550, TurboRoll 550, PowerRoll System

FALFESTÉKEK

2
4
8

GŐZZEL MŰKÖDŐ
TAPÉTALEVÁLASZTÓK

Hol használhatóak a festőberendezések?
Ecset és festékszóró összehasonlítása
Festékszóróink előnyei

OLDAL

TARTOZÉKOK

BEVEZETŐ
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

SARKOK ÉS ÉLEK
SARKOK ÉS ÉLEK
KORLÁTOK
ERESZDESZKÁK

GARÁZSKAPUK

BELTÉRI FALAK ÉS MENNYEZETEK
BELTÉRI FALAK ÉS MENNYEZETEK
ABLAKKERETEK
KÜLSŐ FALAK

KERTI BÚTOROK

REDŐNYÖK ÉS
ZSALUGÁTEREK

AJTÓK
AJTÓKERETEK

KERTI HÁZAK

BÚTOROK
NÖVÉNYVÉDELEM
FŰTŐTESTEK

AUTÓ, MOTORKERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁR
ALKATRÉSZEK

KERÍTÉSEK

Tegye széppé környezetét a WAGNER festőrendszereivel!
Szeretné megszépíteni vagy felújítani otthonát? Óvni szeretné kerítését
és kerti bútorait az időjárás viszontagságaitól? Nem számít, mit kell újrafesteni, most megteheti saját maga. A következő oldalakon megtalálja
mindazt, amire szüksége lesz, hogy új színnel megszépítse vagy megóvja a falakat, a mennyezetet, a tapétát, az ablakokat, ajtókat vagy bútorokat. Csekély erőfeszítéssel is profi eredményt érhet el.

FALFESTÉKEK
LAKKOK ÉS LAZÚROK
FINOM VAKOLATOK
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ECSET ÉS FESTÉKSZÓRÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Ne töltse idejét feleslegesen
festegetéssel.
A WAGNER finomszóró festőrendszereivel sokkal gyorsabban tud
dolgozni, mint ecsettel és festőhengerrel - és annál sokkal profibb
módon. A felület minősége és a fedőképesség láthatóan jobb,
az időmegtakarítás egyértelműen mérhető, és a munka is sokkal
könnyebb.
1

NAGY FEDŐKÉPESSÉG

A WAGNER festékszórók egyenletes festékfelvitelt és tökéletes fedettséget garantálnak. A hengerrel és ecsettel történő közvetlen összehasonlításban a Wagner festékszórók eredménye láthatóan jobb. Ne adja alább
a legjobb minőségű felületnél!

FESTÉKFELVITEL
ECSETTEL

JOBB MINŐSÉGŰ FELÜLETEK

A kerítések, bútorok és egyéb tárgyak, amelyek ki vannak téve az időjárás
viszontagságainak, védelemre szorulnak: a napsütés, a szél, az eső és a hó,
a meleg, a hideg és nedvesség is megtámadja a felületeket. A megfelelő
bevonat a felületet ellenállóbbá teszi, hogy lehetőleg minél tovább örömét lelhesse benne. Annak megállapítására, hogy lakkal és lazúrfestékkel
történő bevonat esetén melyik módszer kínálja a legnagyobb tartósságot,
egy tesztsorozatban különböző fafajtákat festettek be egy átlagos minőségű ecsettel, majd ugyanilyen anyagokat WAGNER finomszóró festőrendszerrel vontak be. Ez után kitették azokat az időjárás viszontagságainak.
Az ecsettel bevont fa egyes részein már rövid idő után megfigyelhető volt
a bevonat teljes bomlása. A festékszóróval felvitt bevonat viszont egyértelműen ellenállóbbnak bizonyult.

FESTÉKFELVITEL
ECSETTEL

FESTÉKFELVITEL
WAGNER FESTÉKSZÓRÓVAL

FESTÉKFELVITEL
ECSETTEL

FESTÉKFELVITEL
WAGNER FESTÉKSZÓRÓVAL

FESTÉKFELVITEL
FESTŐHENGERREL

Az iLF (Forschungsund Entwicklungsgesellschaft
mbH, Magdeburg) is megerősíti:

FESTÉKFELVITEL
WAGNER FESTÉKSZÓRÓVAL

2

„Összehasonlítva az ecsethasználattal, a szóró technikával már
az első festékréteg után zárt,
homogén festékréteg érhető el.“
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ECSET ÉS FESTÉKSZÓRÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Gyorsabb
festékfelvitel
a W 550 festékszóróval

3

GYORSABB ÉS KÉNYELMESEBB MUNKA

A WAGNER festékszóró készülékekkel egyértelműen időt takarít meg az
ecsettel és festőhengerrel történő festéshez képest. Ez különösen nagy
felületek esetén, és filigrán, finoman megmunkált tárgyaknál lehet jelentős.
A falak és a mennyezet festésekor nem kell fáradságos munkával ecsettel előfesteni a sarkokat és az éleket - a festék gyorsan és egyenletesen,
egy munkamenetben vihető fel a falra. A festőhengerrel való újra- vagy
ráfestés okozta szélek és csíkok már a múlté. Sarkok és nehezen elérhető
helyek, amelyek alig érhetők el ecsettel, egy pontosan beállítható festéksugárral rekordidő alatt befesthetők.
A FESTÉKFELVITEL IDŐTARTAMA*
cm-es ecset időmegszórópisz- 4vagy
festő- takarítás
toly
henger

tárgy

*

HandiRoll
550

kb. 25 perc

kb. 85 perc

kb. 70%

fonott szék

kb. 25 perc

kb. 50 perc

kb. 50 %

ablakredőny

kb. 10 perc

kb. 70 perc

kb. 85%

szoba
(4 x 4 m)

kb. 15 perc

kb. 58 perc

kb. 75%

Átlagos érték előkészítési és tisztítási idő nélkül.
4

WallPerfect
FLEXiO 585

fiókos szekrény

LEHENGERLŐEN TISZTA

Aki nem akar lemondani a hengerrel való festésről, annak mindenképpen ajánljuk a WAGNER festőhengereket. Ezzel gyorsabban, tisztábban
és kényelmesebben dolgozhat, mint a hagyományos hengerrel. A WAGNER festőhengereinek a nyelében található a festéktartály, így megspórolhatja a henger festékbe merítését és lehúzását.
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A MINŐSÉG GARANCIÁJA

Meggyőző előnyök
A WAGNER festőberendezések
kiemelkedő tulajdonságai

3

VÁLTOZTATHATÓ SZÓRÁSKÉP - MINDEN TÁRGYHOZ
BEÁLLÍTHATÓ

A finom festékszóró rendszer kétszer vagy háromféleképpen beállítható
festéksugarával a szórás sugara pontosan az adott tárgyra irányítható.

Az Ön tájékoztatása érdekében bemutatjuk a termékeinken használt jelöléseket és az alkalmazott különböző technológiákat.

1

CLICK & PAINT RENDSZER – SZÓRÓFEJ CSERÉJE EGY PILLANAT
ALATT

A Click&Paint rendszerű készülékeknél a szórófej egy mozdulattal leválasztható a turbináról.
Gyors: a festékcsere egy pillanat műve
Sokoldalú: minden feladathoz a megfelelő
szórófejet használhatja
Egyszerű: megkönnyíti a szórófej cseréjét és tisztítását

®

vízszintes
4

PORLASZTÁSI TELJESÍTMÉNY - A FESTÉKFELVITEL
FINOMSÁGA

Mit árul el a porlasztási teljesítmény egy készülékről? Az áramfelvétellel
ellentétben a porlasztási teljesítményen azt a hatásos teljesítményt értjük, amely a festékek porlasztására rendelkezésre áll. Ez egy szórópisztoly teljesítőképességének és alkalmazási lehetőségeinek mutatója. Így
tehát "durvább" munkáknál, mint például egy kerítés befestése, elegendő egy gyengébb porlasztási teljesítményű készülék, míg a "finomabb"
festékfelvitelhez, mint például egy bútordarab festése, egy nagyobb
porlasztási teljesítményű festékszórót kell használni.

függőleges

PERFECT SPRAY – A TÖKÉLETES FESTÉKFELVITEL

Ezek a logók az egyszerű, gyors és tiszta festékfelvitel minőségi garanciái. Ha a festéken és a festékszórón is ezt a logót látja, akkor jó helyen jár.
A festéket szükség szerint max. 10%-kal hígítsa fel és már neki is foghat
- a festékszóróval pár perc alatt elérhető a tökéletes eredmény.

Tökéletes eredmény
falfestékekhez

2

kerek

5

Tökéletes eredmény
lakkokhoz és lazúrokhoz

Tökéletes eredmény
finomvakolatokhoz és
struktúrfestékekhez

I-SPRAY TECHNOLÓGIA – ÚJ GENERÁCIÓS FÚVÓKARENDSZER

A WallPerfect festékszóró rendszerek innovatív résfúvókája a WAGNER új
szabadalma. Ezzel további előnyöket biztosít:
Az eddigieknél sokkal jobb porlasztás és így
tökéletesebb festett felület
Az eddigieknél is nagyobb viszkozitású festékek is
szórhatóak, így a sűrű festékek felvitele is
problémamentes
A festést még gyorsabban végezheti el
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A MINŐSÉG GARANCIÁJA

A nagy teljesítményű turbina képes porlasztani az összes,
általánosan használt festéket, akár hígítatlanul is
A teljes felületet befedő, egyenletes festékfelvitel
egyetlen munkafolyamatban
Precíz festékfelvitel a sarkokon és éleken
ecsettel történő fáradságos előfestés nélkül
Öntisztító üzemmódban néhány perc alatt megtisztítja
a pumparendszert
A festőlándzsával a mennyezet és a falak egyaránt könynyen festhetőek
A Fineliner segítségével a sarkok és az élek
6

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

A WallPerfect készülékeket az eddigieken túl a további, terméktulajdonságokat jelző piktogramokkal látjuk el:

letakarás nélkül festhetők
Elemes, így a festékadagolás gombnyomásra történik

Levegőköpeny veszi körül a szórósugarat,
így kevesebb takarásra van szükség

A belülről táplált festőhenger szinte cseppmentes munkához

Homogén, teljes fedettséget biztosító
festékfelhordás a tökéletes falfelületekért

Közvetlen felszívás a festékes vödörből - nem szükséges a
festéket át- vagy újratölteni

Tökéletes eredmény az egyenletes festékfelvitelnek
köszönhetően - még a bonyolult felületek esetében is

Festőhenger: felszívócsővel a belső festéktartály feltöltéséhez

Gyors munkavégzés a nagy szállított festékmennyiségnek
köszönhetően

Festőhenger: közvetlen felszívás a festékes vödörből - nem
szükséges a festéket át- vagy újratölteni
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FALFESTÉK

FALFESTÉK
FALRA FEL!
EGYSZERI SZÓRÁSSAL A FESTEGETÉS HELYETT
Mindegy, hogy épp beköltözött vagy csak a felújítás ideje jött el - a festést gyorsan és egyszerűen megoldhatja, és még a munka is szórakoztató, az eredmény pedig tökéletes lesz.
A WAGNER készülékeivel mindez elérhető: diszperziós és más beltéri falfestékekhez kínált festékszóróinkkal vagy hengereinkkel élmény lesz a
munka. Nincs kihulló ecsetszőr, nincs csepegés, nincs hajlongás és lecsöpögtetett festék, csak kiváló eredmény!
Falfestékszóró rendszereinkkel akár egy munkafolyamatban egyenletes
fedőréteget érhet el, ezzel megspórol egy második, vagy akár egy harmadik munkafolyamatot, beleértve az ezzel járó száradási időt is.

MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ
Az összes, ebben a fejezetben szereplő készüléket kifejezetten
falfestékek felvitelére fejlesztettük ki. Ahhoz, hogy könnyen kiválaszthassa a legmegfelelőbb festékszórót vagy hengert, a termékek
tulajdonságait táblázatokba foglaltuk. Ezek röviden és szemléletesen mutatják be a készülékkel megvalósítható projektek méretét, a
készülék teljesítményét és a hozzájuk való tartozékokat.
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FALFESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Falfestékszóró rendszer
WallPerfect W 565

Projekt méret / teljesítmény

kicsi – közepes|

Tartozékok

–

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 230 ml/
perc

A WallPerfect W 565 készülékkel a felújításra váró falak gyorsan átfesthetőek. Egyszerűen felvihetőek az új színek, így könnyen újra jól érezheti
magát az otthonában. A sarkok és élek előfestését is megspórolhatja.

Tartály űrtartalma

1300 ml

Max. viszkozitás

3400 mPas

Az I-Spray fúvókával egy munkafolyamatban elérhető az egyenletes
fedés, így nem lesz szükség második átfestésre. A W 565 szórósugara
állítható, és a festék mennyisége is szabályozható.

Porlasztási teljesítmény 130W

A KOMPAKT KÉZI FESTÉKSZÓRÓ KÉSZÜLÉK FALFESTÉKEKHEZ

| 15 m2 10 perc alatt

a legtöbb beltéri falfestékkel használható
max. 10% hígítással

Áramfelvétel

460 W

Cikkszám:

2325 713

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
®
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FALFESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – közepes |

| 15 m2 7 perc alatt

Tartozékok

- praktikus koffer
- kiegészítő festékszórófej lakkokhoz és
lazúrokhoz

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 500 ml/
perc

Levegőmennyiség
szabályozás

változtatható

Tartály űrtartalma

1300 ml falfestékhez
800 ml lakkhoz és lazúrhoz

Max. viszkozitás

minden kereskedelemben kapható anyaggal
hígítás nélkül használható
sima felületeknél és különösen sűrű, gélszerű festékeknél
10%-os hígítás ajánlott

Porlasztási teljesítmény 25 – 200 W (max)

Univerzális festékszóró rendszer
WallPerfect FLEXiO 585
SOKOLDALÚ KÉZI FESTÉKSZÓRÓ BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
Aki valamilyen nagyobb projektet tervez és nemcsak beltéri falfestéket
akar használni, annak a FLEXiO 585 festékszóró rendszert ajánljuk: a két
festékszórófej - sűrűbb és hígabb anyagokhoz - lehetővé teszi egyrészt
falfestékek, másrészt lakkok és lazúrok felvitelét is. A nagy teljesítményű
X-Boost-turbina az innovatív I-Spray fúvókával együtt szinte minden
kereskedelmi forgalomban kapható anyaggal hígítás nélkül működik.
A levegő- és a festékmennyiség fokozatmentesen állítható. A szóráskép kívánság szerint falfestékeknél függőleges vagy vízszintes oválisra, lakkoknál és lazúroknál ezen felül kör alakúra is állítható a gyors és
tökéletesen fedő festékfelvitelhez. A WallPerfect FLEXiO 585 készüléket
praktikus hordtáskában kapja meg.

Áramfelvétel

630 W

Cikkszám:

2331 425

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
®

Bel- és
kültéri
használatra
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FALFESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Falfestékszóró rendszer
WallPerfect W 665
A KLASSZIKUS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZER BELTÉRI FALFESTÉKEKHEZ
Tiszta fehérre, élénk színekre vagy pasztellekre vágyik? Valósítsa meg
felújítási és dekorációs ötleteit a lehető legegyszerűbb módon - a klaszszikus W 665 falfestékszóró rendszerrel. Az innovatív I-Spray szórófej tökéletesen porlasztja a beltéri falfestéket, így teljesen fedő festékréteget
biztosít. A festékmennyiség szabályozható. A festéksugár vízszintesen
vagy függőlegesen beállítható, attól függően, hogy milyen irányba szeretne dolgozni. Különösen könnyű a kezelése: míg Ön kezében tartja a
festékszórófejet, a turbina a földön áll, vagy egyszerűen felakasztható.

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – közepes|

Tartozékok

–

Festékmennyiség

szabályozható, 0 - 375 ml/perc

Tartály űrtartalma

1800 ml

Levegőtömlő hossza

3,5 m

Max. viszkozitás

3300 mPas

| 15 m2 7 perc alatt

a legtöbb beltéri falfestékkel használható
max. 10% hígítással

Porlasztási teljesítmény 120 W
Áramfelvétel

370 W

Cikkszám:

2301 731

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
®
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FALFESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Bel- és
kültéri
használatra
Projekt méret /
teljesítmény

Precíz festékfelvitelrendszer
a sarkokon és éleken
Univerzális festékszóró
ecsettel történő fáradságos előfestés
WallPerfectnélkül
FLEXiO 687

kicsi – közepes |

| 15 m2 6 perc alatt

Tartozékok és
tulajdonságok

- kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhoz
rozsdamentes acélból készült tartállyal
- állítható levegőmennyiség-szabályozás

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 400 ml/
perc

Levegőmennyiség
szabályozás

változtatható

Tartály űrtartalma

1800 ml falfestékhez
800 ml lakkhoz és lazúrhoz

SOKOLDALÚ FESTÉKSZÓRÓ RENDSZER KÜLÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA

Levegőtömlő hossza

3,5 m

A WallPerfect FLEXiO 687 készülékkel két festékszóró rendszert kap egy áráért: a készülék a két szórófejjel beltéri és kültéri projektekhez is alkalmas.
Akár beltéri falfestékről, akár lakkról vagy lazúrról legyen szó, ön mindig
ragyogó eredményt ér el az egyenletes festékfelvitelnek köszönhetően,
még a bonyolult felületeken is.

Max. viszkozitás

minden kereskedelemben kapható anyaggal
hígítatlanul használható

Az innovatív I-Spray szórófej tökéletesen porlasztja a beltéri falfestéket, így
teljesen fedő festékréteget biztosít. A szóráskép kívánság szerint falfestékeknél függőleges vagy vízszintes oválisra, lakkoknál és lazúroknál ezen
felül kör alakúra is állítható a gyors és tökéletesen fedő festékfelvitelhez.

sima felületeknél és különösen sűrű, gélszerű festékeknél
10%-os hígítás ajánlott

Porlasztási teljesítmény 200 W
Áramfelvétel

630 W

Cikkszám:

2313 862

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
®
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FALFESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Projekt méret /
teljesítmény

EGY SOKOLDALÚ TEHETSÉG BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
A nagy teljesítményű WallPerfect FLEXiO 867 alkalmas mind beltéri,
mind kültéri használatra, mivel a készülék két szórófejjel rendelkezik: az
egyik kifejezetten beltéri falfestékek felvitelére, a másik lakkok és lazúrok felvitelére szolgál.
A munka a finomszóró rendszerrel nagyon kényelmes: a multifunkciós
markolat segítségével az összes szabályzó közvetlenül a szórópisztolyról
irányítható, még a levegőmennyiség szabályozása is. A gyors, egyenletes
és tökéletesen fedő festékfelvitelről az innovatív I-Spray szórófej, valamint a többféleképpen beállítható szóráskép gondoskodik. A festékek és
lakkok optimális porlasztásának köszönhetően minden irányban egyenletes lesz a festett felület.
A WallPerfect FLEXiO 867 készüléket praktikus hordtáskában kapja kézhez, ennek köszönhetően a festékszóró fejek és a levegőtömlő mindig
rendezetten tarthatók.

| 15 m2 6 perc alatt

Tartozékok és
tulajdonságok

- praktikus koffer
- kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhoz
- multifunkciós markolat

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 400 ml/
perc

Levegőmennyiség
szabályozás

Univerzális festékszóró rendszer
WallPerfect FLEXiO 867

kicsi – nagy |

változtatható

Tartály űrtartalma

1300 ml falfestékhez
600 ml lakkokhoz és lazúrokhoz

Levegőtömlő hossza

3,5 m

Max. viszkozitás

minden kereskedelemben kapható anyaggal
hígítatlanul használható
sima felületeknél és különösen sűrű, gélszerű festékeknél
10%-os hígítás ajánlott

Porlasztási teljesítmény 200 W
Áramfelvétel

630 W

Cikkszám:

2308 003

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
®

Bel- és
kültéri
használatra
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FALFESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Bel- és
kültéri
használatra

Univerzális festékszóró rendszer
WallPerfect FLEXiO 995
FESTÉKFELVITEL FALAKRA ÉS MENNYEZETRE FÁRADSÁG NÉLKÜL
A FLEXiO 995 falfestékszóró rendszer még inkább megkönnyíti munkáját: a 70 cm hosszú festőlándzsával a magasabb mennyezetek és falak,
illetve nagy felületek is könnyen lefesthetőek. A festék közvetlenül a
festékesvödörből kerül felszívásra és kiszórásra, így még egyszerűbbé
válik a munkavégzés. A tisztítás pedig szintúgy - az öntisztító funkcióval
a készülék néhány perc alatt megtisztítható.
A mellékelt adapterrel és a kiegészítő szórófejjel a készülék lakkok és
lazúrok felvitelére is alkalmas. A nagy teljesítményű FLEXiO 995 ideális
társ a kényelmes és univerzális festékfelvitelhez.

Projekt méret /
teljesítmény

közepes – nagy |

| 15 m2 5 perc alatt

Tartozékok és
tulajdonságok

- festőlándzsa a mennyezethez
- közvetlen felszívás a festékesvödörből
- öntisztító funkció
- kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhoz

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 525 ml/
perc

Festőlándzsa hossza

70 cm

Akciókör sugara

8,5 m

Max. viszkozitás

4000 mPas
a legtöbb beltéri falfestékkel használható
max. 10% hígítással

Porlasztási teljesítmény 200 W
Áramfelvétel

630 W

Cikkszám:

2343 325

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
®
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FESTŐHENGEREK

Festőhenger
WallPerfect HandiRoll 550

Festőhenger
WallPerfect TurboRoll 550

EGYSZERŰ MEGOLDÁS KÉZI FESTÉKFELVITELHEZ

A KÉZHEZÁLLÓ MEGOLDÁS A KÉNYELMES FESTÉKFELVITELHEZ

A hengerrel való festés legegyszerűbb módja: Ön csak előkészíti a festéket, beleteszi a felszívócsövet a festékesvödörbe és festéket "tankol" a
készülékbe. Ezután a festéket a Power-Trigger karral közvetlenül a hengerbe pumpálhatja. Ezáltal saját maga határozhatja meg egyéni munkatempóját. Elfelejtheti a lecsöpögött festék okozta bosszúságot is. A
munka sokkal könnyebb és tisztább, mint egy hagyományos hengerrel.

Még soha nem volt ilyen gyors, egyszerű és tiszta a festőhengerrel történő festés, mint a praktikus és sokoldalú TurboRoll festőhengerrel. A nagy
teljesítményű, elemmel működő motor a festéket egy gombnyomással a
tartályból a nyélbe épített festéktartályba és onnan a hengerbe pumpálja. Megspórolhatja magának a gyakori hajolgatást és a festék lehúzását,
valamint az ezzel járó csöpögést. A többi szinte már magától megy, akár
a falakon, a mennyezeten vagy a homlokzaton.

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – közepes |

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – nagy |

Tartozékok

–

Tartozékok és
tulajdonságok

- az elem a csomag tartozéka
- elemmeghajtású motor

Henger szélessége

230 mm

Szálmagasság

12 mm

Festőhenger szélessége

230 mm

Tartály űrtartalma

550 ml kb. 5 m2 felületre

Szálmagasság

20 mm

Cikkszám:

0407 002

Tartály űrtartalma

550 ml kb. 5 m2 felületre

Termékjellemzők

Elemek kapacitása

max. 40 l festék felviteléhez elegendő

Leírás a 8-11. oldalon

Cikkszám:

2301 737

| 15 m2 19 perc alatt

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon

| 15 m2 16 perc alatt
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FESTŐHENGEREK

Bel- és
kültéri
használatra

Festőhenger
WallPerfect PowerRoll System
A SOKOLDALÚ MEGOLDÁS KIS ÉS NAGY FELÜLETEKHEZ
Nagy tervei vannak és festékszóró helyett inkább festőhengerrel dolgozna? Nem kell lemondania a kényelemről és az innovatív technológiáról:
a nagy teljesítményű elektromos PowerRoll rendszer gombnyomásra a
festéket közvetlenül a festékes vödörből a hengerbe pumpálja. Ezáltal
Ön határozhatja meg saját munkatempóját a falakon, a mennyezeten,
a sarkokon és éleken. És nincs több csöpögés és csöpögés okozta folt! A
nagy szállított festékmennyiségnek és a hosszú tömlőnek köszönhetően nagy felületek és homlokzatok is gyorsan és tökéletesen lefesthetők
ezzel a hengerrel. A Power Roll rendszert praktikus tartozékokkal együtt
kapja kézhez: egy második festőhenger és standard hosszabbító nyélhez
való adapter segíti a mennyezet kényelmes elérését. A szintén mellékelt
FineLiner élvédős hengerrel a szélek és szegélyek is pontosan festhetőek, akár maszkolás nélkül is. A rendszer tisztítása is egy gombnyomással
teljesen önműködően történik.

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – nagy |

| 15 m2 12 perc alatt

Tartozékok

- FineLiner henger élvédővel
- 2. festőhenger
- adapter standard hosszabbító nyélhez (külön
kapható)

Henger szélessége

230 mm / 75 mm (FineLiner)

Szálmagasság

12 mm / 20 mm

Szállított
festékmennyiség

max. 750 ml/perc

Tömlő hossza

5m

Áramfelvétel

50 W

Cikkszám:

2340 861

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
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STRUKTÚRFESTÉK-SZÓRÓ RENDSZER

FINOMVAKOLATOK
ÉS STRUKTÚRFESTÉKEK
FALRA A VAKOLATTAL!
NEMCSAK SZÍN, DE STRUKTÚRA IS PERMETEZHETŐ
Sima vagy struktúrált felületek - ez ízlés dolga. De a felület minőségének
mindig tökéletesnek kell lennie, hiszen ez döntő tényező abban, hogy Ön
jól érezze magát otthonában.
De egy kiváló minőségű felületet a modern dekorvakolatokból nem is
olyan könnyű kialakítani ecsettel vagy festőhengerrel. Aki biztosra akar
menni, legjobb, ha az új, kifejezetten dekorvakolathoz és struktúrfestékhez kifejlesztett TexPerfect FLEXiO 525 festékszóró rendszert, vagy egy
nagy teljesítményű WAGNER festékszórót és egy tartozékként kapható
TexPerfect szórófejet használ. A TexPerfect szórófejjel az anyagot közvetlenül a falra szórhatja anélkül, hogy hozzáérne a falhoz és így egyenletes, foltok és nyomok nélküli, egyenletes rétegvastagságú struktúrált
kép érhető el, még a sarkokban és az éleken is. Nagyszerű eredmény,
amire büszke lehet.
Érezze úgy magát, mint egy profi – hiszen a TexPerfect szórófejjel az
eredmény profinak néz ki!

MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ
Élvezze a frissen festett falak örömét! Ebben a fejezetben találja az
ideális festékszóró rendszert a finomvakolat, struktúrfestékek és
vakolat felviteléhez. A készülék műszaki adatait táblázatos formában is összegyűjtöttük.
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STRUKTÚRFESTÉK-SZÓRÓ RENDSZER

Struktúrfesték-szóró rendszer
TexPerfect FLEXiO 525
A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÉZI FESTÉKSZÓRÓ KÉSZÜLÉK
DEKORVAKOLATHOZ ÉS STRUKTÚRFESTÉKHEZ
Szeretne csíkok nélküli és egységes struktúrfesték-felvitelt otthonában?
Ehhez a TexPerfect FLEXiO 525 tökéletesen megfelel. A speciálisan kifejlesztett fúvókával max. 1 mm szemcseméretű dekorvakolatot és struktúrfestéket, illetve alapozót vihet fel a lehető legrövidebb idő alatt.
A nagy teljesítményű turbina és az állítható szórósugár pontos és kényelmes használatot tesz lehetővé a sarkokban, az éleken és a mennyezeten
is. Ne csak időt, anyagot is spóroljon – használja a TexPerfect FLEXiO 525öt a hatékony falfestéshez.

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – közepes |

Tartozékok

–

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 500 ml/
perc

Levegőmennyiség
szabályozás

változtatható

Tartály űrtartalma

1300 ml

Porlasztási teljesítmény 25 – 200 W (max)
Áramfelvétel

630 W

Cikkszám:

2343 304

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon
®

| 15 m2 15 perc alatt
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FINOM FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

LAKKOK ÉS
LAZÚROK
ELŐ A LAKKAL!
EGYSZERŰ ÉS TARTÓSAN VÉDŐ FESTÉKFELVITEL
Otthonunk körül számos tárgyat kell rendszeresen védeni az időjárás viszontagságaitól. De beltérben is gyakran használunk lakkokat és lazúrokat. Legyen szó akár kerítésről, korlátról vagy ablakredőnyről, bútorokról,
ajtókról vagy fűtőtestekről - a festés mindig nagy munkát jelent. Ecsettel
pedig ez nem valami nagy élvezet. Szerencsére itt vannak a WAGNER
festékszórók.
A lakkok és lazúrok felvitelénél a finomszóró festőrendszerek a nyerők az
ecsethasználattal szemben. A festékszóróval a munka sokkal gyorsabb
és a nehezen elérhető helyek, mint például a sarkok és élek is könnyel
elérhetővé válnak. Már egy munkamenetben homogén, sima felület
érhető el, és a kiválóan fedő festékfelvitelnek köszönhetően a festékszórással bizonyítottan jobban védi tárgyait az időjárás viszontagságaival szemben.
Válassza a festékszórást. és tárgyai csillogó felületekkel fogják meghálálni döntését.
MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ
Ebben a fejezetben azokat a készülékeket válogattuk össze, amelyek segítségével tökéletes munka végezhető lakkal, lazúrral, faanyagvédő szerekkel és olajokkal.
Ahhoz, hogy könnyen kiválaszthassa a feladathoz legmegfelelőbb
festékszóró rendszert, a termékek tulajdonságait táblázatokba
foglaltuk. Ezek röviden és szemléletesen mutatják be a készülékkel
megvalósítható projektek méretét, a készülék teljesítményét és a
hozzá való tartozékokat.
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FINOM FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Finomszóró rendszer W 550
A PRAKTIKUS MEGOLDÁS A KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ
PROJEKTEKHEZ
A kül- és beltéren egyaránt jól bevált W 550 finomszóró készülék ideális választás ablakokhoz, kerítésekhez, bútorokhoz, stb. A porlasztási
teljesítménye jól fedő festékréteget és precíz anyagfeldolgozást tesz lehetővé, - függetlenül attól, hogy festéket, lazúrt vagy faanyagvédő szert
használ. Gyors, tökéletes festékfelvitel érhető el minden helyzetben vízszintes vagy fej feletti felületeknél is.

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – közepes |

Tartozékok

–

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 110 ml/
perc

Tartály űrtartalma

800 ml

Max. viszkozitás

90 DIN-sec

Porlasztási teljesítmény 65 W
Áramfelvétel

280 W

Cikkszám:

0417 001

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon

®

| 5 m2 12 perc alatt
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FINOM FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Finomszóró rendszer W 560

Finomszóró rendszer W 610

A MOBIL MEGOLDÁS SOKOLDALÚ HASZNÁLATRA

A KOMPAKT MEGOLDÁS LAKKOKHOZ ÉS LAZÚROKHOZ

A nagy teljesítményű W 560 kézi finomszóró készülékkel olyan tárgyak is
tökéletesen befesthetők, amelyek felülete nehezen érhető el, mint bútorok, ablakredőnyök, vagy radiátorok. Függetlenül attól, hogy lakkot,
lazúrt vagy faanyagvédő szert használ, a nagy porlasztási teljesítménynek köszönhetően mindig egyenletes lesz a festékfelvitel. A finomszóró készüléket praktikus kofferben kapja kézhez. A hozzá adott kiegészítő szórófej gyors festékcserét tesz lehetővé, ezáltal egyszerűsítve a
munkavégzést.

A kézi finomszóró rendszerekkel szemben a W 610 készülék használatakor önnek csak a szórófejet kell kézben tartania. A különálló trubinát a
földön hagyhatja, vagy akár a vállára akaszthatja. A szóráskép vízszintesre, függőlegesre vagy kör alakúra is beállítható, a festett tárgy alakjához illeszkedve.

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – közepes |

Tartozékok és
tulajdonságok

- praktikus koffer
- kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhoz

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 120 ml/
perc

Tartály űrtartalma

800 és 1400 ml

Max. viszkozitás

170 DIN-sec

| 5 m2 9 perc alatt

Projekt méret /
teljesítmény

kicsi – közepes |

Tartozékok

–

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 120 ml/
perc

Tartály űrtartalma

800 ml

Levegőtömlő hossza

1,8 m

Max. viszkozitás

170 DIN-sec

Porlasztási teljesítmény 130 W

Porlasztási teljesítmény 130 W

Áramfelvétel

460 W

Áramfelvétel

460 W

Cikkszám:

0417 030

Cikkszám:

2306 188

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon

®

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon

®

| 5 m2 9 perc alatt
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FINOM FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Finomszóró rendszer W 670
MÉG NAGYOBB TELJESÍTMÉNY MINDEN FELADATHOZ
A W 670 finomszóró rendszerrel különösen nagy teljesítménnyel és tisztán történik a festés. A nagy porlasztási teljesítménnyel kiváló festékfelvitel és precíz anyagfeldolgozás érhető el, legyen szó lakkról, lazúrról
vagy faanyagvédő szerről. A kétállású kapcsolóval a készülék működését
igazíthatja a hígabb vagy sűrűbb anyagok feldolgozásához. A szóráskép
vízszintes vagy függőleges oválisra, de kör alakúra is beállítható, a jól
fedő festékréteg eléréséhez minden felületen. A készülékhez tartozik
továbbá egy levegőfúvóka takarításhoz vagy matracfújáshoz.

Projekt méret /
teljesítmény

közepes – nagy |

Tartozékok és
tulajdonságok

- 2 fokozatú kapcsoló
- levegő fúvóka tisztításhoz és felfújáshoz

Festékmennyiség

fokozatmentesen szabályozható, 0 - 125 ml/
perc

Levegőmennyiség
szabályozás

2 fokozatú

Tartály űrtartalma

800 ml

Levegőtömlő hossza

1,8 m

Max. viszkozitás

130 DIN-sec

Porlasztási teljesítmény 105 W
Áramfelvétel

350 W

Cikkszám:

2307 651

Termékjellemzők
Leírás a 8-11. oldalon

®

| 5 m2 6 perc alatt
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GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK

GŐZZEL MŰKÖDŐ
TAPÉTALEVÁLASZTÓK
LE A RÉGI TAPÉTÁVAL!
TAPÉTAELTÁVOLÍTÁS KÉNYELMESEN ÉS KÖRNYEZETBARÁT MÓDON
Ha már előre is örül a tapétacserének, sajnos előbb le kell szedni a régit!
Ez elég fáradságos lehet, ha még nem ismeri a gőzzel működő tapétaleválasztóinkat - ezekkel ugyanis áztatás és kapargatás nélkül is eltávolítható a tapéta.
A WAGNER gőzös tapétaleszedő készülékkel nemcsak idegeit, de egészségét és a környezetet is óvja - minden készülékünk forró vízgőzzel működik és teljesen mentes a kémiai adalékanyagoktól. A könnyű gőzölő
talpak megkönnyítik munkáját a falon, és a Power-Steam-Control kikapcsoló automatika véd a túlmelegedés ellen - így Ön mindig biztonságosan dolgozhat. Régi tapétáit pillanatok alatt újakra cserélheti.

MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ
Ahhoz, hogy jobban fel tudja mérni, hogy melyik gőzzel működő
tapétaleszedő a legmegfelelőbb, minden egyes készüléknél egy
táblázatba foglalt áttekintést talál. A táblázatok röviden és világosan szemléltetik a projektméreteket a kicsitől a nagyig, a termékek
teljesítményét és a kiegészítő tartozékokat.
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GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK

Gőzölő tapétaleválasztó W 14

Gőzölő tapétaleválasztó W 15

A MEGBÍZHATÓ BELÉPŐ SZINTŰ MODELL

A VARIÁLHATÓ MODELL

A WAGNER belépő modellje alkalomszerű használatra - egyszerű és
könnyű tapétaeltávolításhoz.

A W 15 tapétaleválasztó gőzölőtalpát három különböző módon is öszszeállíthatja, így mindig a felületnek legjobban megfelelő szélességgel
dolgozhat.

Projekt méret / teljesítmény

közepes – nagy |
|
gőzölési idő max. 70 perc

Projekt méret / teljesítmény

kicsi – nagy |
|
gőzölési idő max. 80 perc

Tartozékok

–

Tartozékok

- háromféleképpen állítható szélességű
gőzölőtalp

Gőzmennyiség

50 g/perc

Tartály űrtartalma

3,5 l

Gőzmennyiség

50 g/perc

Tömlő hossza

3,5 m

Tartály űrtartalma

4l

Súly (gőzölő talp)

220 g

Tömlő hossza

3,5 m

Áramfelvétel

2000 W

145 g / 190 g / 240 g

Cikkszám:

0339 002

Súly
(keskeny gőzölőtalp)
Áramfelvétel

2000 W

Cikkszám:

0339 015
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GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK

Gőzölő tapétaleválasztó W 16

Gőzölő tapétaleválasztó DTS 5800

A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSÚCSMODELL

A PROFI PRÉMIUMMODELL

A W 16 sokoldalúan felhasználható: a keskeny gőzölőtalp háromféle
szélességben is összeállítható, és egy további, nagyobb gőzölőtalppal is
rendelkezik. A hosszú, hajlékony gőztömlő pedig lehetővé teszi a kényelmes, fáradságmentes és biztonságos munkát.

A DTS 5800 a turbó a gőzzel működő tapétaleszedők között: a kétkamrás
rendszernek köszönhetően az eszköz mindössze 3 perc alatt működésre
kész, még a különösen nagy tartály ellenére is! Így különösen alkalmas
nagy helyiségekben való használatra. De ez a készülék még ennél is többet tud: a speciális kiegészítő szettel a DTS 5800 egy kiváló minőségű
gőztisztítóvá alakítható! Minden téren tiszta megoldás egy frissen tapétázott otthonhoz.

Projekt méret /
teljesítmény

közepes – nagy |
|
gőzölési idő max. 80 perc

Tartozékok

- háromféleképpen állítható szélességű
gőzölőtalp
- kiegészítő széles gőzölőtalp

Gőzmennyiség

50 g/perc

Tartály űrtartalma

4l

Tömlő hossza

3,5 m

Súly
(keskeny gőzölőtalp)

145g / 190 g / 240 g

Projekt méret /
teljesítmény

közepes – nagy |
|
gőzölési idő max. 120 perc

Kivitel

- be- kikapcsoló
- kétkamrás rendszer

Gőzmennyiség

50 g/perc

Tartály űrtartalma

5,8 l

Tömlő hossza

3,5 m
310 g

Súly (gőzölő talp)

220 g

Súly (gőzölő talp)

Áramfelvétel

2000 W

Áramfelvétel

2000 W

Cikkszám:

0339 050

Cikkszám:

0419 001
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TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK

A különböző ház körüli festési munkákhoz a WAGNER termékei között
természetesen megtalálhatók a megfelelő tartozékok is. Így munkája
nemcsak kényelmesebb és hatékonyabb, de élvezetesebb is lesz.

Tartozékok finomszóró
rendszerekhez
A Click & Paint rendszerben egy pillanat alatt kicserélhetőek a finomszóró készülékek szórófejei. Így mindig az anyaghoz legmegfelelőbb
szórófejet használhatja. A markolathosszabbítóval pedig a távolabbi
felületeket is elérheti.
A következő szórófejek és tartozékok minden WAGNER festékszóróhoz
illenek, egyéb esetben felsoroljuk a szórófejhez illeszkedő készülékeket.
Szórófej „Brillant“
Nagyon sima vagy speciális igényű felületek szórásához.
Az optimalizált fúvóka és levegőirányítás kiváló minőségű,
csillogó felületet garantál.
Tartály űrtartalma: 600 ml, Cikkszám: 0417 932
Kis intenzitású szórófej
Lehetővé teszi a kisméretű és finom megmunkálású
tárgyak szórását. Segítségével még a legaprólékosabb
munkák is tisztán és precízen elvégezhetők.

Tartály űrtartalma: 250 ml, Cikkszám: 0417 918
Radiátorfestő szórófej
Ideális nehezen elérhető felületekhez, mint a radiátor és
a szekrénysarkok. A festéksugár a szórófej végén 25 °-kal
elfordul, így valóban körbe lehet szórni a sarkot!
Tartály űrtartalma: 600 ml, Cikkszám: 0417 915
Szórófej „Perfect Spray 800“
Általános célú szórófej sokoldalú felhasználhatósággal
és egyenletes festékfelhordással kis- és közepes méretű
tárgyakhoz. Az optimalizált fúvókával a festkéfelvitel még
gyorsabb.
Tartály űrtartalma: 800 ml, Cikkszám: 0417 914
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TARTOZÉKOK

Szórófej „Perfect Spray 1400“
Jó megoldás nagyobb méretű tárgyak, mint például garázskapuk és faházak befestésére a lehető legrövidebb idő
alatt. Ez a szórófej hosszabb ideig tartó megszakítás nélküli
szórást tesz lehetővé

Szórófej „WallPerfect“
Diszperziós és latex beltéri falfestékek szórásához.
Tartály űrtartalma: 1300 ml, Cikkszám: 2321 896
Tartály űrtartalma: 1800 ml, Cikkszám: 2326 477

Festéktartály fedéllel
Megmaradt festék (lakk vagy lazúr) tárolására.

610

670
670

560

610

550

525

995

867

687

665

585

A következő
készülékekhez:

565

Tartály űrtartalma: 250 ml, Cikkszám: 0417 922
Tartály űrtartalma: 600 ml, Cikkszám: 0414 906
Tartály űrtartalma: 800 ml, Cikkszám: 0413 909
Tartály űrtartalma: 1400 ml, Cikkszám: 0417 921

Festéktartály fedéllel
Megmaradt festék (falfesték) tárolására.

560

550

525

995

867

687

665

585

A következő
készülékekhez:

565

Tartály űrtartalma: 1300 ml, Cikkszám: 2305 155
Tartály űrtartalma: 1800 ml, Cikkszám: 2304 025

610

560

670
670

610

560

525

550
550

525

995

867

687

665

585

565

A következő
készülékekhez:

995

Tartály űrtartalma: 1300 ml, Cikkszám: 2340 846

867

Teljes hossz: ca. 60cm, Cikkszám: 2307 678

687

Szórófej TexPerfect
Speciálisan kifejlesztett festékszórófej max. 1 mm szemcseméretű dekorvakolathoz és struktúrfestékhez, illetve
alapozóhoz. Csíkmentes és kiváló minőségű felületekhez az
egyenletes festékfelvitelnek köszönhetően.

665

Markolathosszabbító
A markolathosszabbítóval a falak és a mennyezet is egyszerűbben elérhető, a kétkezes fogással pedig a lakkok és
lazúrok is könnyebben felvihetők a padlóra vagy teraszdeszkára.

585

A következő
készülékekhez:

565

Tartály űrtartalma: 1400 ml, Cikkszám: 0417 917
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FESTÉKEK
TARTOZÉKOK
ÉS ANYAGOK

Tartozékok festőhengerekhez

Le szeretné festeni háza homlokzatát? Válasszon egy puha festőhengert
tartozékaink választékából. Itt megtalálja a megfelelő póthengert is a
későbbi festési munkákhoz.

növényvédelem

A következő póthengerek mindegyik WAGNER festőhengerhez alkalmasak, egyéb esetben felsoroljuk a hengerhez illeszkedő készülékeket.

–

●●●

–

●●●

●●●

●●●

–

Cikkszám: 0998 230
W565, W 665: Beltéri diszperziós és latex falfestékek

Festőhenger 230 mm

FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867 és FLEXiO 995:
strukturált
és durva felületekhez, szálmagasság
Vízbázisú beltériEnyhén
diszperziós
és latex falfestékekhez
20 mindenféle
mm.
kiegészítő szórófej
lakkhoz és lazúrhoz

Cikkszám: 0245 717
Univerzális festőhenger, párnázott
Csúcsminőség, strukturált és durva felületekhez, pl. homlokzatokhoz, szálmagasság 20 mm.
Cikkszám: 0220 306

●●

●●●

padlótisztítás

fugatisztító
kefe

Finom vakolat, struktúrfestékek 1 mm szemcseméretig és alapozók

Cikkszám: 0245 717

Oldószer- és vízbázisú alapozók, lakkok, lazúrok, alumíniumfestékek, faanyagvédő
szerek, fertőtlenítőszerek,
növényvédő szerek, polírozók, pácok, olajok, autóipari
Ez a termék
fedőbevonatok,alkalmas:
kalapács- és díszítőlakkok
PowerRoll System

●●

FineLiner festőhenger, 3 darabos készlet
Szélesség 75 mm

TurboRoll 550

●●

10 részes gőztisztító készlet
Különböző fúvókák és kiegészítők, beleértve a padlófelmosó és ablaktörlő ruhát is. Kemény padlóburkolatok, kárpit,
nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Még a makacs
szennyeződéseket is eltávolítja.
Cikkszám: 0339 700

Beltéri és kültéri diszperziós és latex falfestékek

HandiRoll 550

–

Változtassa át gőzös tapétaleválasztó készülékét néhány egyszerű mozdulattal sokoldalú gőztisztítóvá. A gőztisztító készlet használható bármilyen WAGNER gőzzel működő tapétaleválasztóhoz.

Festőhenger 230 mm
Sima és enyhén strukturált felületekhez,
szálmagasság 12 mm.

–

–

Tartozékok gőzzel működő
tapétaleválasztóhoz

kárpittisztítás

Ragyogó ötletek a piacvezetőtől

www.wagner-group.com
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J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 75 44 - 50 50
F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00
vertrieb_consumer@wagner-group.com
hotline@wagner-group.com
B
WAGNER Spraytech Belgie
Veilinglaan 58
1861 Meise-Wolvertem
T. +32 (0) 2 - 2 69 46 75
F. +32 (0) 2 - 2 69 78 45
info@wagner-group.be
GB
WAGNER Spraytech (UK) Limited
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney, OX17 2ND
T. +44 (0) 12 95 - 71 42 00
F. +44 (0) 12 95 - 71 01 00
enquiries@wagnerspraytech.co.uk
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NL
Wagner Spraytech Benelux B. V.
De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht
T. +31 (0) 30 - 2 41 41 55
F. +31 (0) 30 - 2 41 17 87
info@wagner-group.nl
HUN
DINOCOOP Kft.
Radvány u. 24.
H-1118 Budapest
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MINDENKINEK, AKI A SZÉP ÉS EGYSZERŰ MEGOLDÁSOKAT SZERETI

F
J. WAGNER France
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 LES ULIS Cedex
T. +33 (0) 08 25 01 11 11
F. +33 (0) 1 - 69 19 46 77
division.grandpublic@wagner-france.fr

A WAGNER innovatív termékeket kínál a legmagasabb műszaki színvonalon, hogy megkönnyítse munkáját és otthonát szebbé tehesse. Legyen
szó finom festékszóró rendszerekről, kézi szórópisztolyról, festőhengerről
vagy akár gőzzel működő tapétaleszedőről - mi a legmagasabb igényeket
támasztjuk termékeinkkel szemben és folyamatosan dolgozunk azok továbbfejlesztésén.

DK/S/N

A WAGNER csoport, mint európai piacvezető - az első osztályú minőség és
a jövőorientált technológia jelképe. A WAGNER termékek, tartozékok és
tippek segítségével Ön saját maga egyszerűen és olcsón megvalósíthatja
elképzeléseit otthonában és kertjében. Nincs szüksége különleges tudásra
- az eredmény mégis olyan, mint a profiké.

Wagner Spraytech Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Taastrup
T. +45 43 27 18 18
F. +45 43 43 05 28
wagner@wagner-group.dk

Látogasson el honlapunkra, ahol tippeket, útmutatást és segítséget kaphat
a tökéletes festékfelvitellel kapcsolatban: www.wagner-group.com

E
J. Wagner Spraytech Iberica S. A.
P.O. Box 132, Crtra. N-340,
KM 1.245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T. +34 (0) 93 - 6 80 00 28
F. +34 (0) 93 - 6 80 05 55
infoconsumo@wagnerspain.com
CH
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11
F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23
consumer-products@wagner-group.ch
AUS
WAGNER Spraytech Australia Pty. Ltd.
14–16 Kevlar Close
P.O. Box 286
Braeside, Vic. 3195
T. +61 (0) 3 - 95 87 20 00
F. +61 (0) 3 - 95 87 24 44
Freecall: 18 00 06 47 90
wagner@wagnerspraytech.com.au

GYORSABBAN SZEBB LAKÁST!
A WAGNERREL ÖRÖM A FESTÉS

FALFESTÉKEK
LAKKOK ÉS LAZÚROK
FINOM VAKOLATOK
GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK

A WAGNER technológiája vezető szerepet
tölt be: a világon mindenhol, minden
kontinensen jelen van
WAGNER partnerek

WAGNER. Otthon az egész világban.
A WAGNER termékek, tartozékok és javaslatok széles választékát biztosítja, hogy Ön egyszerűen és olcsón megvalósíthassa ötleteit otthonában és kertjében.

