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Mindegy, hogy finom szórórendszerekrŒl, festŒhengerekrŒl,
kézi szórópisztolyokról, tapéta leválasztó készülékekrŒl vagy 
egy levegŒ nélküli szóró berendezésrŒl van szó, a WAGNER 

cég praktikus készüléket kínál különbözŒ kivitelben. Ezek között
mindenki megtalálja a megfelelŒt. 

Szinezze ki az életét – egyszerıen, gyorsan és tisztán

Egy új, friss festés a legegyszerıbb és egyben leghatásosabb
módja a saját otthonunk megszépítésének vagy annak,
hogy otthonunknak teljesen új megjelenést kölcsönözzünk.
Mindegy, hogy a tapétázást újítja fel, a belsŒ vagy külsŒ
falakat festi újra, az ablakokat, ajtókat, bútorokat vagy a kerti
kerítést kívánja újra festeni: A WAGNER cég Color

Precíziós finom szórórendszerek, pl.
ajtó- és ablakkeretek, fıtŒtestek és autó 
alkatrészek festéséhez. FestŒhenger, pl.

bel- és kültéri falfelü-
letek festéséhez.

A Paint Crew airless (levegŒ nélküli)
szóró és festŒ berendezés, pl. vízzel
higítható diszperziós és latex 
festékek szórásához beltéren.

Kézi szórópisztolyok, p. l. a 
kert kerítés és garázskapuk 
festéséhez, favédŒ szerek
felhordásához.

termékcsaládjának segítségével mindezt egészen könnyen
maga is elvégezheti. Teljesen saját kénye-kedve szerint. Úgy néz
ki, mintha mesterember csinálta volna, viszont sokkal olcsóbb
és szempillantás alatt elvégezhetŒ. Fogadjunk, hogy a csináld
magad tevékenység közben még jól is fog szórakozni?

Növényvédelem

Kerti kerítés

Kerti bútorok

Modellezés

Csónakok

FıtŒtestek

TetŒ alsó részei

Ablakkeretek
BelsŒ falak

Ajtókeretek

Korlátok

KülsŒ falak

AblakellenzŒk

Kerti házak

Bútorok

Autó alkatrészek 
+ kerékpárok

Garázskapuk
+ajtók
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A legtöbb tárgy állandóan vagy részben ki van téve az idŒjárás
behatásainak. Nap, szél, esŒ és hó, hŒség, hideg és nedvesség
megtámadják a felületeket. Ezért a védŒ bevonatnak olyan ellen-
állónak kell lenni, amennyire csak lehetséges.

Ecset a festékszóró
készülékekkel szemben

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS ECSET 
A FESTÉKSZÓRÓ KÉSZÜLÉKEKKEL
SZEMBEN
Egy a WAGNER cég által
elvégzett kisérletben az
ecsetet összehasonlítottuk
a festékszóró készülékkel.
A festék felhordásban és
annak tartósságában mutat-
kozó különbségek ellenŒr-
zésére, különbözŒ gyakran
használt fafajtákat választot-
tunk ki. Minden egyes fadara-
bot részben egy közepes
minŒségı kereskedelmi for-
galomban kapható ecsettel és
részben egy festékszóró pisz-
tollyal vontunk be és tettünk
ki az idŒjárás behatásainak.

Tiszta ügy
Az ecsettel bevont farészek a bevonó anyag részben
teljes felbomlását mutatták. Az a bevonat viszont, amit
festékszóró pisztollyal hordtak fel, a környezeti behatá-
sokkal szemben a legellenállóbbnak mutatkozott.

A kereskedelmi forgalomban kapható ecsettel történŒ
festék felhordás a barázdaképzŒdés kockázatával jár, 
ha a festék túl sırın és egyenetlenül kerül felhordásra.
Ez az idŒjárásnak nagyobb támadási felületet nyújt. 
A nedvesség visszamarad az ecset által visszahagyott
barázdákban és így megtámadja a bevonatot.

2K lakkfesték lucfenyŒ fára 2K lakkfesték lucfenyŒ fára

2K lakkfesték pozdorja lemezre 2K lakkfesték pozdorja lemezre

Szines lakkfesték erdeifenyŒ fára Szines lakkfesték erdeifenyŒ fára

FESTÉK FELHORDÁS ECSETTEL (l.) ÉS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY (r.)
Az idŒjárásállóság összehasonlítása
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Technika, ami idŒt takarít meg
A levegŒ nélküli porlasztás miatt a szórás kevéssé ködöl és
kíméli a környezetet. Ezért nincs szükség nagymértékı 
letakarásra és ez idŒt takarít meg. A kézi szórópisztolynak a
kereskedelmi forgalomaban kapható ecsettel történŒ közvet-
len összehasonlítása során az idŒmegtakarítás a kézi szóró-
pisztoly nagy felületen történŒ használata esetében különö-
sen szembetınŒ volt. Itt a széles festéksugár kifizetŒdik. 

Kézi szórópisztolyok

MÙSZAKILAG CSÚCS ÉS
RENDKÍVÜL GYORS
A WAGNER kézi szórópisztolyok
egy elektromos dugattyús
szivattyúval vannak ellátva.
Mindegy, hogy kerítések,
kert-, vagy garázs-kapuk
festésérŒl vagy favédŒ szerek
felhordásáról van szó: A 
WAGNER kézi szórópisztolyok
felhasználási lehetŒségei 
rendkívül sokrétıek, viszont
egy dolog mindig ugyanaz: 
az egyszerı kezelhetŒség és a jó
eredmény. Önnek a festéket
csupán csak a helyes viszkozi-
tásra kell felhigítani. Ahhoz,
hogy teljesen biztosra menjen,
elegendŒ egy rövid szórási
próba és már kezdŒdhet is a
munka.

Egy 10 m hosszú vadászkerítés
bevonásának idŒtartama*:

Egy garázskapu bevonásának
idŒtartama*:

Szórópisztoly: kb. 15 perc
6 cm-es ecset: kb. 45 perc

Szórópisztoly: kb. 5 perc
4 cm-es ecset: kb. 35 perc

* Átlagos érték elŒkészítési és tisztítási idŒ nélkül
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W 95 szórópisztoly

A KEZDŒKNEK VALÓ MODELL
Friss külsŒt szeretne kölcsönöz-
ni kerítésének, a spalettáknak, a
garázskapunak vagy kényelmes
fonott bútorainak? A szórópisz-
tollyal ez a feladat még
kezdŒknek sem jelent problé-
mát. Egyszerıen bele kell tölte-
ni a festékeket, a lakkokat, a
lazúrokat vagy a politúrokat, és
meg lehet kezdeni az anyagok
felhordását. A legrövidebb idŒ
alatt bárki optimális eredményt
érhet el. A cserélhetŒ szivattyú-
nak köszönhetŒen a készülék
tisztítása is egészen egyszerı.

W 140 P szórópisztoly

AZ ÚJ GENERÁCIÓS
NAGY TELJESÍTMÉNYÙ MODELL
Mindazoknak, akik az ecsetnek
örökre búcsút kívánnak mon-
dani. Alkalmas minden gyakori
lakkozó és festŒ munka számára
a ház és a kert körül. Ideális pl.
lakkok, lazúrok, politúrok,
favédŒ-szerek, alumínium festé-
kek, mıgyanta alapozók felhor-
dására. Az Output-Control-
rendszernek köszönhetŒen 
pontos festékszállítás beszabá-
lyozás lehetséges.

FESTÉK SZÓRÁS

W 140 P
• Teljesítmény 100 W
• max. szállított mennyiség

220 g/perc
• max. szórási nyomás 130 bar
• max. tartály térfogat 800 ml
• 0,8 mm-es kerek sugarú fúvókával

optimális szórási kép eléréséhez

Cikk-sz.: 0412 001

W 95
• W 95
• Teljesítmény 70 W
• Legnagyobb szállított mennyiség

140 g/perc.
• Legnagyobb szórónyomás 

120 bar
• Legnagyobb tartálytérfogat 

600 ml
• 0,8 mm-es kerek sugarú 

fúvókával

Cikkszám: 0402 040

KÉZI SZÓRÓPISZTOLYOK

Gyerekjáték a kezelése, 
gazdaságos a fogyasztása, 
professzionális az eredménye

10 m 15 perc alatt

10 m 14 perc alatt
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KÉZI SZÓRÓPISZTOLYOK

W 180 P SZÓRÓPISZTOLY
• Teljesítmény 110 W
• 5-mm-es dugattyú keménykró-

mozott különleges acélból
• Henger különleges acélból
• max. szállított mennyiség

270 g/perc
• max. szórási nyomás 150 bar
• max. tartály térfogat 800 ml
• 0,8 mm-es kerek sugarú

fúvókával
• max. viszkozitás 80 DIN-mp

Cikk-sz.: 0413 001

W 180 P SZÓRÓPISZTOLY 
KÉSZLET
• Adatok mint 180 P
• KiegészítŒ tısugaras fúvóka a

tisztító és karbantartási munkák
számára

• Hajlékony fúvóka hosszabbítóval
a problémamentes festék felhor-
dáshoz vízszintes felületekre és
nehezen hozzáférhetŒ helyekre

• 0,6 mm-es tartalék fúvókával és
tartalék szeleppel

Cikk-sz.: 0413 006

ÚJ: A négyfokozatú, mikrocsip
vezérlésı elektronika a festék-
mennyiség lehetŒ legfinomabb
szabályozását teszi lehetŒvé.

10 m 13 perc alatt 10 m 11 perc alatt

W 450 SE

A TELJESÍTŒKÉPES CSÚCSMODELL
A legmodernebb elektronikának
köszönhetŒen úgy festeni, mint a
profik. A négyfokozatú, mikrocsip
vezérelte elektronikának
köszönhetŒen nem csupán a fest-
ék mennyiségét lehet szabályozni,
hanem a felhasználásra a lehetŒ
legkisebb mennyiséget is be lehet
állítani. Ráadásul ezt többféle fest-
ék és anyag, mint például alapo-
zók, lakkok, lazúrok, politúrok,
faanyag- és növényvédŒ szerek
esetében is meg lehet tenni. A
készülékkel még belsŒ falfestéke-
ket, üregvédŒ bevonatokat és
alvázvédŒ szereket is fel lehet
hordani.

W 450 SE SZÓRÓPISZTOLY
• Teljesítmény 110 W
• Dugattyú és henger

keményfémbŒl
• Legnagyobb szállított mennyiség

20–350 g/perc.
• Legnagyobb szórónyomás 180 bar
• Legnagyobb tartálytérfogat 800 ml
• 0,8 mm-es standard fúvóka
• Legnagyobb viszkozitás 

280 DIN-mp

Cikkszám: 0199 070

beszabályozását teszi
lehetŒvé. Alkalmas pl. oldószer
tartalmú és vízzel higítható
lakkok, lazúrok, politúrok, fa-,
növényvédŒ szerek, impregná-
ló szerek, olajok számára.

W 180 P szórópisztoly

AZ UNIVERZÁLIS MODELL SZÉLES
ALKALMAZÁSI TERÜLETTEL
Ideális renoválási és helyreál-
lítási munkák számára.
Ragyogó porlasztás, nagy
felületi teljesítmény és a
cserélhetŒ szivattyúnak
köszönhetŒen még egy-
szerıbb tisztítás tünteti ki ezt 
a nagyon praktikus készüléket
A nagy finombeállító gomb
igen pontos, a szállított 
teljesítmény mindenkori
alkalmazáshoz illeszkedŒ 
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Kerek sugarú fúvóka 0,4 mm Cikk-sz.: 0046891
Hígfolyós festékek számára és  
a legfinomabb porlasztás eléréséhez

Kerek sugarú fúvóka 0,5 mm Cikk-sz.: 0046894

Kerek sugarú fúvóka 0,6 mm Cikk-sz.: 0046897

Kerek sugarú fúvóka univerzális Cikk-sz.: 0046903
0,8 mm

Kerek sugarú fúvóka 1,0 mm Cikk-sz.: 0046906
Nagy átbocsátási mennyiséghez

Kerek sugarú fúvóka 1,2 mm Cikk-sz.: 0046909
Nagy átbocsátási mennyiséghez 
és falfestékhez

Kerek sugarú fúvóka készlet Cikk-sz.: 0203212
0,4 és 1,0 mm

3 szelep Cikk-sz.: 0209041
Lakkok számára

3 szelep Cikk-sz.: 0209042
Nagy mennyiség vagy falfesték 
számára W 450 SE

Festék tartály, 600 ml Cikk-sz.: 0402904
fedéllel

Festék tartály, 800 ml Cikk-sz.: 0413909
fedéllel

SzívócsŒ hosszabbító Cikk-sz.: 0413910
A közvetlen felszíváshoz 
nagyobb tartályokból

Viszkozitás mérŒpohár Cikk-sz.: 0209058
A festéksırıség
tökéletes beállításához

Hajlékony fúvóka hosszabbító Cikk-sz.: 0046675
Nélkülözhetetlen a fej feletti munkavégzés vagy
vízszintesen fekvŒ munkadarabok esetében

Tısugaras fúvóka Cikk-sz.: 0209045
A nehezen hozzáférhetõ helyek
tisztítására (pl. kerékpár láncok)

Lapos sugarú fúvóka 30° Cikk-sz.: 0209036

Lapos sugarú fúvóka 60° Cikk-sz.: 0209037
Nagyobb felületek bevonására

W
9

5
W

1
4

0
P

W
1

8
0

P
W

4
5

0
SE

W
9

5
W

1
4

0
P

W
1

8
0

P
W

4
5

0
SETartozékok a WAGNER kézi szórópisztolyokhoz: 

a még egyszerıbb és szakszerıbb munkavégzéshez

KÉZI SZÓRÓPISZTOLYOK

A TARTOZÉKOK MEGOLDANAK
MINDEN BONYOLULT ESETET
A Wagner kézi szórópisztoly-
okhoz kapható a megfelelŒ
tartozék a házban és a
ház körül végzendŒ különfé-
le munkákhoz.
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Finom szóró rendszerek

3-szorosan beállítható festék sugár

Egy fiókos szekrény be-
vonásának idŒtartama*:

Egy szék bevonásának
idŒtartama*:

Egy fıtŒtest bevonásának
idŒtartama*:

Technika, ami idŒt takarít meg
Az idŒmegtakarítás a finom szóró rendszer alkalmazásakor egy
ecsettel összehasonlítva mindenekelŒtt filigrán tárgyak esetében
igen jelentŒs. MegfelelŒ higítással érjük el a festék helyes visz-
kozitását és már kezdŒdhet is a szórás. Még az olyan szögleteket 
és sarkokat is, amelyeket az ecsettel alig ér el, pillanatok alatt bevon-
hatja lazúrral vagy festékkel, a pontosan beállítható festéksugárnak
köszönhetŒen. 

Szórópisztoly: kb. 10 perc
6 cm-es ecset: kb. 70 perc

* Átlagos érték elŒkészítési és tisztítási idŒ nélkül

Szórópisztoly: kb. 25 perc
4 cm-es ecset: kb. 50 perc

Szórópisztoly: kb. 25 perc
4 cm-es ecset: kb. 85 perc

EGYSZERÙ HASZNÁLAT, PRECÍZ EREDMÉNY
Fáradságos festés az ecsettel és idegesítŒ elcsepegtetés; ez volt
tegnap. Ma a szórás a divat: mindegy, hogy oldószer tartalmú
vagy vízzel higítható lakkokról, lazúrokról vagy sok másról van
szó. A WAGNER finom szórórendszerekkel hígfolyós olajat kor-
rózió elleni védelemként, tisztító szereket, rovarölŒ szereket 
vagy peszticideket is optimálisan lehet szórni. Itt semmi sem 

sikerülhet félre: A festéksugarat körülvevŒ levegŒköpeny precíz
és tiszta munkavégzést tesz lehetŒvé. A szenzációs porlasztásért
a pisztoly fúvókájának rendkívüli légteljesítménye és a szabá-
lyozható szállított mennyiség felelŒs – és mindez a csekély áram-
felvétel ellenére. 
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Az új Click & Paint 
(kattints és fess) rendszer

FESTÉK SZÓRÁS

FINOM SZÓRÓRENDSZEREK

NAGY INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ

KIS INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ

W 550

W 660

FıTŒTEST-SZÓRÓFEJ (SZÓRÓFEJ NEHEZEN
HOZZÁFÉRHETŒ HELYEK FESTÉSÉHEZ)
Különösen alkalmas nehezen
elérhetŒ helyek, mint például
fıtŒtestek vagy sarkok festésére. A
festéksugarat a szórófej 25 fokkal
elforgatja, így a készülékkel a „sar-
kon befordulva“ lehet festeni.
Nagyon pontos munka!

Tartálytérfogat: 800 ml

NAGY INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ
Nagy objektumokat, mint például
faházakat vagy garázskapukat a
legrövidebb idŒ alatt le lehet festeni.
A nagyméretı fúvóka biztosítja nagy
mennyiségı festék átjutását.
Teljesítmény:
• W 550: 5 perc alatt 5 m2

• W 660: 5 perc alatt 2,5 m2

Gyorsabban és jobban 
dolgozni!
Tartálytérfogat: 1400 ml

KIS INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ
Ez a különleges szórófej kisméretı
és filigrán tárgyak festését is
lehetŒvé teszi. Most már az 
aprólékos munkát is tisztán lehet
végezni.
Filigrán munka!

Tartálytérfogat: 250 ml

Szórási kép

Szórási kép

Szórási kép

A W 550 típussal a WAGNER cég
elsŒként hozott a forgalomba egy
Click & Paint szóró rendszert,
amelynél a festékkel érintkezŒ
részt egy mozdulattal le lehet
választani a turbináról. Most egy
új készülék, a W 660 is kapható a
Click & Paint rendszerrel.

A Click & Paint rendszer egyedü-
lálló elŒnyöket kínál:
• Gyors festékcsere
• A szórófejek gyors cseréje a

különbözŒ munkálatokhoz
• Egyszerı tisztítás a szétszedhetŒ

pisztoly révén

STANDARD SZÓRÓFEJ

FıTŒTEST-SZÓRÓFEJ

A még jobb eredmények érdeké-
ben a sikeres rendszert még továb-
bi három szórófejjel bŒvítettük:
• FıtŒtest-szórófej (szórófej 
nehezen hozzáférhetŒ helyek 
festéséhez)

• Nagy intenzitású szórófej
• Kis intenzitású szórófej

Cikkszám: 0417915

Cikkszám: 0417917

Cikkszám: 0417918
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FINOM SZÓRÓRENDSZEREK

W 550 finom szóró rendszer 

KÖNNYEN KEZELHETŒ ÉS INNOVATÍV
Ezt az erŒteljes finom szóró
rendszert speciálisan a kis és
közepes munkák, mint pl. fajáté-
kok, kerítések, bútorok és sok más
számára fejlesztettük ki. Használja
a csaknem végtelen számú
lehetŒséget!
A nagy porlasztási teljesítmény
kiváló festékfelhordást, valamint
lakkok, lazúrok, faanyagvédŒ sze-
rek és más folyadékok precíz feld-
olgozását teszi lehetŒvé. A
háromszorosan állítható festéksu-
gár, melynek mennyisége foko-
zatmentesen szabályozható, pon-
tos munkavégzést tesz lehetŒvé –
még a fej felett vagy fekvŒ pozí-
cióban történŒ munkavégzés ese-
tében is. A Click & Paint technoló-
giával felszerelt finom szóró
rendszer esetében a festékkel
érintkezŒ részeket le lehet válasz-
tani a turbináról, így a festék
gyorsan cserélhetŒ, és a tisztítást
is egyszerıen és problémamente-
sen lehet elvégezni.

W 550
• Teljesítmény 280 W
• Festék mennyiség

fokozatmentesen szabályozható
0–45 g/perc

• Porlasztási energia 65 Watt
• Tartály térfogat 800 ml
• max. viszkozitás 30 DIN-mp

Cikk-sz.: 0417 001

W 550 KÉSZLET
• Adatok mint a W 550
• A pisztolyhoz kiegészítŒ elsŒ

résszel
• FıtŒtest-szórófejjel (szórófejjel 

a nehezen hozzáférhetŒ helyek
festéséhez)

• Két tartályfedéllel
• SzívócsŒvel
• BŒrönddel

Cikkszám: 0417 015

5 m2 12 perc alatt

Innováció
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FINOM SZÓRÓRENDSZEREK
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TAKARÉKOS ÉS ERŒS
Az új generációhoz tartozó
finom szóró rendszert a
modern turbinatechnológia
legújabb ismeretei alapján
terveztük, az alacsonyabb
áramfelvétel ellenére a
rendszernek nagyobb a
porlasztási teljesítménye. A
Click & Paint technológia
gondoskodik a még gyor-
sabb festékcserérŒl!

NAGYON FUNKCIONÁLIS
ÉS TELJESITŒKÉPES
Itt még a profi is elcsodálkozik:
A elekromos légmennyiség
szabályozás szuperfinom
porlasztási teljesítményt tesz
lehetŒvé a sokrétı alkalmazás
számára. Kifogástalan
eredmény a legkülönfélébb
festékek és anyagok esetében.

NAGY TELJESÍTMÉNYÙ
ÉS SOKOLDALÚ
1000 lehetŒség kis és közepes
munkák esetében – kiváló
festék felhordás ablakellen-
zŒkre, ajtókra, bútorokra, fajá-
tékokra és sok minden másra. 

W 660 finom szóró 
rendszer

W 640 finom szóró rendszer
Praktikus légfúvókával a tisztításhoz és
felfújáshoz.

W 660
• Teljesítmény 350 W
• A festékmennyiség fokozatmente-

sen szabályozható. 0–65 g/perc
• Porlasztási energia 105 W
• Tartálytérfogat 800 ml
• A légtömlŒ hossza 1,8 m
• Legnagyobb viszkozitás 40 DIN-mp
• Légfúvókával a tisztításhoz és 

felfújáshoz

Cikkszám: 0414 040

Gyors festékcsere!

Standard szórófej, 800 ml Cikkszám: 0417914

FıtŒtest-szórófej, 800 ml Cikkszám: 0417915 

Nagy intenzitású szórófej, 1400 ml Cikkszám: 0417917

Kis intenzitású szórófej, 250 ml Cikkszám: 0417918

Festéktartály fedéllel, 900 ml Cikkszám: 0336701

Festéktartály fedéllel, 800 ml Cikkszám: 0413909

Festéktartály fedéllel, 600 ml Cikkszám: 0414906

A finom szóró rendszer tartozékai

W 640
• Teljesítmény 300 W
• Festék mennyiség

fokozatmentesen szabályozható
0–50 g/perc

• Porlasztási energia 80 Watt
• Tartály térfogat 600 ml 
• LevegŒ tömlŒ hossza 1,8 m
• max. viszkozitás 35 DIN-mp

Cikk-sz.: 0416 001

W 850 E
• Teljesítmény 700 W
• Festék mennyiség 

fokozatmentesen szabályozható
0–80 g/perc

• Porlasztási energia 110 Watt
• Tartály térfogat 900 ml 
• LevegŒ tömlŒ hossza 3,5 m
• Vill. légmennyiség szabályozás
• max. viszkozitás 50 DIN-mp

Cikk-sz.: 0336 001

W 850 E finom szórórendszer

5 m2 6 perc alatt

5 m2 8 perc alatt

5 m2 10 perc alatt
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LevegŒ nélküli szóró és
lakkozó berendezés

Néhány perc alatt 
tökéletes eredmény!

Egyszerıen töltsük
be a festéket.

Összecsavarozni és rajta!

CsúcsminŒség, sokrétı alkalmazás
Paint Crew – ideális az egyszerı és professzionális
festék felhordáshoz, vakolt vagy tapétázott
beltéri falfelületek, fakerítések, garázskapuk,
ablakellenzŒk, ajtók, kerti házak, bútorok és
sok más alkalmazás esetében.

A FESTÉK FELHORDÁS FORRADALMASÍTÁSA!
A GYORS ÉS EGYSZERÙ MEGOLDÁS A TÖKÉLETES
EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ
A Paint Crew Airless (levegŒ nélküli) szóró és festŒ
berendezés segítségével teljesen egyenletes 
festék felhordást lehet elérni – és most elŒször
beltéri falfelületek esetében is. Ezt az univerzális
festékszóró rendszert speciálisan vízzel hígítható
diszperziós és latex festékek számára
fejlesztettük ki, de sok más anyaghoz is kiválóan
alkalmas.

WAGNER Paint Crew:
Most beltéri falfestékek szórása is!
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LEVEGÓ́ NÉLKÜLI SZÓRÓ ÉS LAKKOZÓ BERENDEZÉS

A Paint Crew egy 7,5 m
hosszúságú tömlŒvel 
rendelkezik – tökéletes a
rugalmas munkavégzéshez!

Könnyı alkotóelemek
és a praktikus hordozó
fogantyú a munkahely-
váltást egész egysze-
rıvé teszik.

PAINT CREW
• Pisztoly profi minŒségı könnyı

fémpisztoly, két pisztolyszırŒvel
együtt a híg- ill. sırın folyós
anyagok számára

• Teljesítményfelvétel
625 W–230 V 50 Hz 

• Szállított mennyiség 0,8 l/perc
• max. szórási nyomás 190 bar
• Tartály térfogat max. 7,5 l
• TömlŒ hossz 7,5 m
• 2 profi fordítható fúvóka

0,38 mm-es beltéri falfestékhez 
és sırın folyós anyagokhoz (515)
0,23 mm-es a hígfolyós 
anyagokhoz (409)

Cikk-sz.: 0418001

A 190 bar nyomású dugattyús szivattyúnak, a 7,5 m hosszú
festéktömlŒnek és a könnyı fémpisztolynak köszönhetŒen 
nagy felületet is gyorsan és kényelmesen be lehet festeni. 

A ráhelyezett festéke-
dénybŒl történŒ fel-
szívás tiszta és kényel-
mes munkavégzést
tesz lehetŒvé. 

Gyors és professzionális
az alkalmazás, tökéletes
az eredmény
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FestŒhenger

Gyorsabban, kényelmesebben, szebben

Festés fele idŒ alatt: Önnek többet nem kell a hen-
gert bemeríteni és a felesleget lehúzni. A festéket
közvetlenül a szivattyú szállítja. Ez sokkal gyors-
abban megy és a környezet tiszta marad. A meny-
nyiséget a felület milyenségétŒl függŒen egysze-
rıen lehet szabályozni. És a legjobb az egészben:
A festés olyan egyenletes lesz, hogy Ön még
tapasztalatlan kezdŒként is egy igazán professzio-
nális eredményt fog kapni.

MOST A RENOVÁLÁST KÖNNYEN
LENDÜLETBE HOZHATJA
A hagyományos falfestés egy
igen fárasztó dolog:
Fáradságos, kikészíti az ember
derekát és mindent gondosan
le kell takarni, hogy ne fröcsköl-
jön mindent össze. De erre
nincs okvetlenül szükség: A
WAGNER cég ügyes festék fel-
hordó készülékeivel
a falfestés gyerekjáték.
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ELEKROMOS FESTÓ́HENGEREK

W 2400
• Henger szélesség 230 mm 
• Szálmagasság 12 mm 
• Tartály térfogat 4 l
• Üzemidõ akár 30 óra 4 x 1,5 V, LR

20, Size D elemekkel
(nincs a szállítási terjedelemben)

Cikk-sz.: 0327 020

W 3400
• Henger szélesség 230 mm 
• Szálmagasság 20 mm
• Hálózati csatlakozás

230/240 V, 50 Hz

Cikk-sz.: 0245 030

W 3400 festŒhenger

KÉNYELMES ÉS NAGY
TELJESÍTMÉNYÙ
Igen nagy teljesítményı,
hálózati táplálású festŒhenger
az eredeti festéktartályból
való közvetlen felszíváshoz. A 
festék fáradságos áttöltésére
nincs szükség. A kezelést
megkönnyítŒ részletekkel
mint pl. festék mennyiség
szabályozás és nyomás
lekapcsolás a fogantyúnál. A
4 m hosszú tömlŒ biztosítja,
hogy nagyobb felületeket is
be tudjon festeni, anélkül
hogy a készüléket át kellene
helyeznie.

MOZGÁSI SZABADSÁG AZ 
AKKUMU- LÁTOROS ÜZEMNEK
KÖSZÖNHETÓ́EN
Ezt a belsŒ táplálású automa-
tikus festék hozzávezetéssel
rendelkezŒ festŒhengeres
készüléket egy szíj segítsé-
gével vállon lehet hordozni,
mialatt kényelmesen dolgo-
zik a hengerrel. Mennyiség
szabályozás két fokozatban
az eltérŒ munkavégzési
sebesség számára.

W 2400 festŒhenger

15 m2 15 perc alatt

15 m2 8 perc alatt
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ELEKROMOS FESTÓ́HENGEREK

A sokoldalú tartozékok segítségével apró és finom festési
munkákat ugyanúgy szempillantás alatt elvégezhet, mint 
a festék felhordást durva vakolatra külsŒ falfelületek esetében.

W
2

4
0

0

W
3

4
0

0FestŒhenger tartozék: a még sokoldalúbb 
alkalmazási lehetŒségek számára

Hálózati tápegység Cikk-sz.: 0327703
Készülék befogadó résszel 
és 6 m kábellel

Diszperziós ecset Cikk-sz.: 0231798
sarkokhoz és szélekhez

Tartalék henger 9” Cikk-sz.: 0998230
Sima és kissé egyenetlen felületek
számára, szálmagasság 12 mm

FestŒhenger 9” Cikk-sz.: 0245717
Kissé egyenetlen és durva felületek
számára, szálmagasság 20 mm

Univerzális festŒhenger, párnázott Cikk-sz.: 0220306
CsúcsminŒség egyenetlen és durva
felületek számára, szálmagasság 20 mm

Fogantyú hosszabbító 

0,45 m hosszú Cikk-sz.: 0230799

0,90 m hosszú Cikk-sz.: 0230790



34 35FESTÉKHENGEREZÉSE

2 AZ 1-BEN, FESTÉKFELHORDÓ KÉSZÜLÉKEK

Handi-Roller

DISZPERZIÓS FESTÉKEK FELHORDÁ-
SA MOST KÉNYELMESEN …
a WAGNER kézi hengerével. 
Munkavégzés közbeni kényel-
mes testtartással valamint a
felesleg lehúzása és csepegte-
tés nélkül fáradság mentesen
megszépítheti otthonának
falait. A festék egész
egyszerıen az integrált festék-
tartályból a kívánt adagolásban
a hengerbe továbbítódik. Így
mindenki maga szabhatja meg
a munkavégzés sebességét.

HANDI-ROLLER
• Tartály térfogat 550 ml

5 m2 felületi teljesítményhez

Cikk-sz.: 0407 002

Trim-it festékpárna rendszer

2 KÉSZÜLÉK 1-BEN – FESTÉK
FELHORDÓ PÁRNA ÉS FESTÉKTARTÁLY
EGY SZERSZÁMBAN
Ideális falfestések javításához víz-
zel higítható diszperziós és latex
festékekkel. Akár 18,3 méter 
festéket is felhordhatunk egy 
töltéssel.

TRIM-IT FESTÉKPÁRNA RENDSZER
• Töltési mennyiség kb. 125 ml 
• Felhordási szélesség 75 mm

Cikk-sz.: 0408 010

És ez ilyen egyszerıen történik
• Higítsa fel a festéket

• Meritse a szívó rendszert a festékes vödörbe

• Tankolja fel a festéket a dugattyú meghúzásával

• Nyomja meg a Power-Trigger mıködtetŒ kart 

• Már áramlik is a festék ”automatikusan” a 

hengerbe.

Gyorsabb és egyszerıbb 
festék felhordás ajtók, 
ablakok körül és a sarkokban

15 m2 19 perc alatt
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GŒzzel mıködŒ tapéta
leválasztó

TAPÉTA LEVÁLASZTÁS – GYORSAN ÉS
KÉNYELMESEN 
A WAGNER cég kézreálló, könny-
en kezelhetŒ készülékei ezt
lehetŒvé teszik: Töltsön be vizet,
csatlakoztassa a hálózatot és már
hozzá is láthat. Önnek csak annyit
kell tennie, hogy a gŒztalpat
rátartja a tapétára. A hosszú
munkatömlŒ és a pehelykönnyı
gŒztalp kényelmes munkavégzést 
biztosít. 

POWER-STEAM-CONTROL
(GŒZSZABÁLYOZÁS):
Az integrált lekapcsoló automati-
ka megvédi a WAGNER gŒzölŒt a
túlmelegedés ellen, és hosszú
élettartamot biztosít. Átgondolt
biztonság, ami meggyŒzŒen hat.
Természetes, hogy egy WAGNER
márkás termék.

Még a problémás helyeken is, mint
pl. mennyezet, sarkok és szegletek
esetén a WAGNER cég nagy teljesít-
ményı készülékei könnyedén
elvégzik az eltávolítást.

Vegyszermente-
sen és tisztán
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GÓ́ZZEL MÙKÖDÓ́ TAPÉTA LEVÁLASZTÓ
TAPÉTA LEVÁLASZTÁS

W 14 gŒzzel mıködŒ 
tapéta leválasztó – a
kezdŒknek való modell

A megbízható segítség az alkal-
mankénti használat esetére.

W14 GÃZZEL MÙKÖDÃ
TAPÉTA LEVÁLASZTÓ
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒ max. 70 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartály térfogat 3,5 l
• TömlŒ hossz 3,5 m
• A gŒztalp súlya 250 g 

Cikk-sz.: 0339 002

W 15 gŒzzel mıködŒ tapéta
leválasztó

A MINDEN TEKINTETBEN HASZ-
NÁLHATÓ MODELL
A három fokozatban állítható
szélesség lehetŒvé teszi mind
széles, mind keskeny tapé-
tacsíkok problémamentes
leválasztását. A „Power-
Steam-Control“ védi a készü-
léket a túlmelegedés ellen.

Fáradságmentes munka-
végzés

Ideális régi tapéták gyors
és egyszerı leválasztására
vízgŒzzel vegyszerek nél-
kül. Egyszerıen vizet kell
betölteni, a hálózatra kell
csatlakozni és rajta!

A CSÚCSMODELL
A változtatható megoldás a
tapéták leválasztásához vegyi
anyagok nélkül. A három foko-
zatban állítható gŒzölŒ kar és a
kiegészítŒ gŒztalp segítségével
egész tapétacsíkokat lehet levá-
lasztani, valamint le lehet
választani a tapétát kisméretı
és keskeny felületekrŒl is. A
hosszú és rugalmas gŒztömlŒ
kényelmes, nem fárasztó és biz-
tonságos munkavégzést bizto-
sít. Mindenki örül, hogy a régi
tapéták végre lekerülnek a
falakról.

W 16 gŒzzel mıködŒ tapéta
leválasztó

W 16 GŒZZEL MıKÖDŒ TAPÉTA
LEVÁLASZTÓ
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒ legfeljebb 80 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartálytérfogat 4 l
• TömlŒhossz 3,5 m
• A gŒzölŒ kar súlya 145/190/240 g
• A gŒztalp súlya 220 g

Cikkszám: 0339 050W 15 GŒZZEL MıKÖDŒ TAPÉTA
LEVÁLASZTÓ
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒ legfeljebb 80 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartálytérfogat 4 l
• TömlŒhossz 3,5 m
• A gŒztalp súlya 145/190/240 g

Cikkszám: 0339 015
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GÓ́ZZEL MÙKÖDÓ́ TAPÉTA LEVÁLASZTÓ
TAPÉTA LEVÁLASZTÁS

Metszetrajz

3

4

1 2

5

KÜLÖN TARTOZÉK MINDEN WAGNER 

10 darabos gŒztisztító készlet Cikkszám: 0339 700
A készlet különbözŒ fúvókákból, 
hosszabbítókból áll, beleszámítva 
a padlótörlŒ kendŒt és az 
ablaktörlŒt is. Kemény burkolatok, 
kárpitozás, nehezen hozzáférhetŒ 
helyek tisztítására. A legmakacsabb 
szennyezŒdéseket is leoldja.

6 darabos padlótisztító készlet Cikkszám: 0339 701
PadlószŒnyegek és kemény 
burkolatok alapos tisztítására 
mérgezŒ anyagok használata nélkül.

Perforált henger – praktikus Cikkszám: 0338 702
és idŒtakarékos.
Ezzel egy munkamenetben lehet 
a behasítást és a leválasztást elvégezni.

DTS 5800 gŒzzel mıködŒ
tapéta leválasztó, 
„Dual-Tank-System“ 

A PROFI MODELL
A DTS 5800 gŒzzel mıködŒ új
tapéta leválasztó gondoskodik
róla, hogy különösen gyorsan
és egyszerıen megszabadul-
hasson régi tapétáitól. A két-
kamrás rendszer révén a készü-
léknek épp három percre van
szüksége ahhoz, hogy üzem-
kész legyen – a különösen
nagy, 5,8 literes tartálytérfogat
ellenére (1). Egy szelepen
keresztül a víz egyenletesen jut
egy kisméretı fıtŒkamrába (2),
amelyben a víz gyorsan felhe-
vül, és a készülék így állandó
mennyiségı vízgŒzt képes
elŒállítani. A vízgŒz felfelé
emelkedik, és a tartályból a
tömlŒnyíláson (3) lép ki. A 3,5
méter hosszú tömlŒ nagy
mozgásteret biztosít. Az inte-
grált szigetelŒlemez (4) haté-

kony gŒzfejlŒdést biztosít.
Biztonsági szelep (5) véd az
ellen, hogy a tartályban
túlnyomás alakuljon ki.
De ez a készülék még többet is
tud: A különleges tartozékok
készletével egy szempillantás
alatt gŒztisztítóvá lehet átalakí-
tani. Így egész otthona, és nem
csupán a falak fognak ragyogni
a tisztaságtól!

GŒZZEL MıKÖDŒ TAPÉTA 
LEVÁLASZTÓ DTS 5800
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒ legfeljebb 120 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartálytérfogat 5,8 l
• TömlŒhossz 3,5 m
• A gŒztalp súlya 300 g

Cikkszám: 0419 001

ÚJ: A kétkamrás rendszer
rövid melegítési idŒt biz-
tosít, a készülék üzemkész
három perc alatt!

G ZÖL HÖZÓ́ Ó́
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W 95 W 140 P W 180 P W 450 SE

MINDEN ALKALMAZÁSHOZ A MEGFELEL   KÉSZÜLÉK
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