ZUBEHÖR | VERARBEITUNGSHILFEN

Polysprüher | HS 1000 around

TECHNISCHE CHEMIE
SCHWEISSTECHNIK
TRENNEN
SCHLEIFEN | SÄGEN
BOHREN | FRÄSEN
GEWINDESCHNEIDEN

■ Speciální systém sání:
• Aplikace v horní, diagonální a vertikální poloze
• Vyprázdnění celého obsahu nádoby
■ Uzamykatelná regulační tryska:
• Možné nastavení od mlhy až k paprsku
• Během přepravy nedochází k úniku chemikálií
■ 1 litrová nerozbitná průhledná nádoba:
• Viditelná aktuální úroveň hladiny
• Dobrá stabilita díky kuželovitému tvaru
• Bezpečná pro uživatele
■ Tlak pístu do 10 bar:
• Jemné, ekonomické rozprašování
• Výkonný, dálkový paprsek

LITER

360°

Plně regulovatelná
tryska se zámkem

• Možné oplachování nečistot vysokým tlakem
■ Ergonomická, robustní sprejová hlavice
s dlouhou ovládací pákou:
• Minimální námaha při stisknutí spouště
díky rozložení síly na větší plochu páky
• Vhodné pro použití se třemi prsty
■ Lze mnohokrát používat a doplňovat:

Hadička se
speciálním sacím
systémem

1000 ml nádoba se
dvěmi stupnicemi:
– 50 ml dělení
– Nasycení směsi v %

• Vysoká kvalita zpracování zaručuje dlouhou
životnost a opakované doplňování
Ideální pro zvlhčování, smáčení, dezinfekci, odmašťování,
čištění - potravinářské prostory, sociální zařízení, sklo,
nábytek, solária, fitness centra, dílny, řemesla, úklid atd.
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Použité kapaliny: ph 2 – 10
Kat. číslo

Název

730008

Polysprüher HS 1000 around

Objem
1 Litr

Balení
1 ks

HANDWERKZEUGE
DRUCKLUFTTECHNIK

WERKSTATT-ZUBEHÖR
VERSCHIEDENES

1,0

Použití v jakékoliv
poloze

Ruční tlakový postřikovač s 360° aplikací
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Ruční tlakový postřikovač

Sanitace hygienických zařízení v jakékoliv poloze

■ S nastavitelným rozprašovacím
ventilem
■ Pro mírně kyselé a zásadité kapaliny
■ Po použití opláchněte čistou vodou
■ Praktické měřítko se směšovacím
poměrem 1:1 až 1:10 na zadní
straně nádobky

Doporučené příslušenství
Sprejová hlavice SLF (730011)
pro agresivní kapaliny

Bezpečné použití v potravinářských provozech

+420 228881418 / www.iwetec.cz

Kat. číslo

Název

730010

Polysprüher HS 1000

Objem
1 Litr

Balení
1 ks

