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SuperFinish

De SuperFinish Airless toebehoren

Naast bovenbakken hebben de SuperFinish 
systemen ook de mogelijkheid om te wer-
ken met materialen direct vanuit vaten of 
containers.
 
0341 263  Aanzuigsysteem QuickClean 

compleet (voor SF 27 + SF 31)
0341 262  Aanzuigsysteem QuickClean 

compleet (voor SF 23)
0097 082  Container aanzuigsysteem 1,4 m

AANZUIGSYSTEMEN

Rollen, eenvoudig met Airless techniek. Het 
coatingmateriaal wordt door een Airless 
pomp automatisch van de verpakking naar 
de verfrol toegevoerd. Zonder gesleep met 
emmers en zonder indompelen.  

0345 010 Inline Roller compleet met  
 slang in kunststof box.

INLINEROLLER

Een grote serie materiaalslangen is verkrijg-
baar voor diverse applicaties en werkzaam-
heden. Raadpleeg ook de Kompas.

9984 510 7,5 m. hogedrukslang 4 mm,  
 geel
9984 507 15 m. hogedrukslang 6 mm,  
 geel

HOGEDRUKSLANGEN
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Veelzijdig

Efficiënt

Innovatieve QLS-techniek

Airless en AirCoat membraanpompen

Met deze dubbelfunctie heeft u ook de 
mogelijkheid te werken met kleine hoe-
veelheden bij gebruik van de bovenbak. 
Eenvoudig te reinigen en te transpor-
teren.
0341 265  Bovenbak-set,  5 liter  

(voor SF 23)
0341 268  Bovenbak-set, 5 liter met 

TopClean  (voor SF 23)
0341 266  Bovenbak-set, 20 liter   

(voor SF 27 + SF 31)

BOVENBAKKEN

Aanvullend op de spuittip en het apparaat 
staat het spuitpistool centraal voor elk 
spuitproject. Door de optimale spuit-
mogelijkheden verkrijgt u  altijd een 
perfect resultaat.
 
0296 393  Airless pistool AG 08 (F-draad) 

incl. spuittip en spuittiphouder
0502 168  Airless pistool AG 14 (F-draad) 

incl. spuittip en spuittiphouder

SPUITPISTOLEN

Pistoolfilters voorkomen verstoppingen 
van de spuittip. (10 stuks per verpakking)
 
0097 022 Pistoolfilter, extra-fijn, rood
0097 023 Pistoolfilter, fijn, geel
0097 024 Pistoolfilter, middel, wit

PISTOOL-INSTEEKFILTERS

TradeTip2 spuittips zorgen voor een optima-
le aanpassing aan het betreffende object. 
Ze zijn verkrijgbaar in vele types en 
groottes, van 0,007” tot 0,067” en met  
spuithoeken van 10 - 120 graden (zie de 
Kompas).

SPUITTIPS

AirCoat accessoires

AirCoat spuitpistolen voor kwalitatief 
hoogstaande lakwerkzaamheden. Licht in 
gewicht en perfect ergonomisch (met ACF 
3000 spuittip).
0394 150  AC 4600 P blauw (voor 
 hoogvisceuze materialen)
0394 151  AC 4600 P rood (voor 
 laagvisceuze materialen)
0394 152  AC 4600 P groen (voor 
 spuitlak en latex, 
 30% luchtbesparing)

AIRCOAT SPUITPISTOLEN

Lucht/materiaal dubbele slangen speciaal 
voor AirCoat systemen:

9984 595 7,5 m. dubbele slang 
 (verf 3 mm. - lucht 6 mm.)
9984 596  10 m. dubbele slang
 (verf 3 mm. - lucht 6 mm.)
2302 378 7,5 m. dubbele slang
 (verf 4 mm. - lucht 6 mm.)
2302 379 10 m. dubbele slang 
 (verf 4 mm. - lucht 6 mm.)

AIRCOAT SLANGEN

Dankzij de verwarming in de verwarmbare 
slang hebben de spuitmaterialen altijd de 
juiste verwerkingstemperatuur.
 
0341 930 TempSpray H 106 DN6, 10 m
0341 940 TempSpray H 206 DN8, 15 m
0341 950 TempSpray H 306 DN10, 30 m

TEMPSPRAY VERWARMBARE SLANGEN
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COMPLEET UITGERUST voor intensief gebruik

De QLS-techniek (Quality Long Stroke-techniek) 

is de nieuwe generatie van de gepatenteerde 

langeslag membraantechniek van Wagner.  

De verbeterde hydraulica en de nieuwe ventiel-

techniek leiden nu tot een nóg betere prestatie.

De langere slag van het membraan maakt een 

verwerking van een zeer breed materialen-

spectrum mogelijk, van laag- tot hoogvisceuze 

producten. Door de lagere slagfrequentie worden 

de onderdelen duidelijk minder belast, wat 

resulteert in een langere levensduur en lagere 

onderhoudskosten.

INNOVATIEVE QLS-TECHNIEK

Airless verfspuit-
apparatuur – krachtig 
en veelzijdig – voor 
de beste oppervlakte-
kwaliteit. Dit dankzij 
de QLS-techniek, de 
patenteerde lange-
slag membraan-
techniek van Wagner.

Met slechts één draai van 

de wagen kunt u overschakelen van 

bovenbeker naar vaste aanzuigbuis.

Zelfreinigend in 7 minuten  
dankzij QuickClean, de aanzuigbuis 

met aansluiting voor het spuitpistool. 

Het pistool openen, vastzetten en de 

SF 31 reinigt zich vanzelf, terwijl u zich 

met belangrijker zaken kunt bezig 

houden.

De materiaalslang (tot 30 m) is 

eenvoudig op te ruimen  
op de metalen slanghaspel. U hoeft 

de slang alleen nog maar af te rollen 

(accessoire).

De inlaatventiel-drukknop verzekert een  

hoge betrouwbaarheid. 

Eén beweging en een eventueel vast-

gekleefd inlaatventiel is los.

Het speciale aanzuigfilter met 

bijzonder fijne mazen stelt u in staat om 
ononderbroken te werken.

De in de wagen geïntegreerde 

gereedschapsbox heeft het 

passende gereedschap voor u 

binnen handbereik. 

Met één beweging start u 

de SF 31.

Fase 1: Materiaal wordt aangezogen.

Fase 2: Aan het spuitpistool wordt druk 

opgebouwd.

Door de twee-fasen schakelaar kan het 

apparaat nooit onder druk aan- of uit-

geschakeld worden; dit betekent een 

verhoogde veiligheid.

Groen licht.  De lichtdiode op de 

multifunctionele schakelaar geeft aan of 

er wel of geen spanning aanwezig is.

De luchtbanden werken   

schokbrekend en maken een 

eenvoudig transport over trappen, 

moeilijke bouwterreinen of etages 

mogelijk.

De praktische 230V contactdoos 

biedt u de mogelijkheid om 
accessoires aan te sluiten 

zoals een elektrische verfmixer, een 

bouwlamp of een radio.

Membranen van slijt-
vast en oplosmiddel-
bestendig polyamide.

Inlaatventiel van slijtvast 
hardmetaal.

De membraangeometrie 
maakt een wrijvingsvrije 
en gelijkmatige door-
voer mogelijk; dit leidt 
tot betrouwbaarheid en 
duurzaamheid.



De krachtige membraanpompen zijn 
robuust en tegelijkertijd gemakkelijk 
om mee te werken. Ze zijn inzetbaar 
op vele terreinen en materialen. Van 
lakken en dispersies tot hoogvisceuze 
materialen en ze zijn geschikt voor 
zowel binnen- als buitengebruik voor 
grote en kleinere opdrachten.

KRACHTIG en flexibel

Lakken en ?????????
Heeft u lakwerkzaamheden te verrichten? Met de SuperFinish Airless 

apparatuur is dat geen probleem: kozijnen, deuren, lambriseringen, 

radiatoren, houten en stalen constructies binnenshuis, maar ook hekken 

en dakgoten buiten kunnen tegelijkertijd mee gelakt worden.

Dispersie en hoogvisceuze materialen
Spuiten of rollen van plafonds en wanden tijdens renovatie-werkzaamheden 

of in nieuwbouw (woonruimtes, gangen, kelders of ondergrondse garages) 

in zowel kleine als grote bouwprojecten

          Spuiten met de praktische verlenglans of 

     het verlengpistool. Zo werkt u  gemakkelijk 

         in de lastige hoeken en hoogten.

     Binnen- en buitenmuren rollen met de InlineRoller

         die automatisch het coatingmateriaal van de originele 

         verfverpakking naar de verfrol toevoert.

Werken met AirCoat apparatuur:  de populaire, lucht-

ondersteunde spuittechniek voor minder verfnevel en 

een fraaier resultaat.

De ideale aanvulling:

TempSpray, de verwarmbare slang 

voor een constante temperatuur en  

optimale verneveling.

FineFinish met de bovenbeker (voor kleine hoeveelheden) en de 

speciale FineFinish spuittips.



Finish 270

SuperFinish 27

SuperFinish 27AC SuperFinish 31SuperFinish 23

Airless Dispersie Spraypack
Airless Dispersie Spraypack

Basis apparaat SuperFinish 27 op wagen incl. drukmanometer

+ QuickClean aanzuigsysteem

+ 15 m. hogedrukslang 6 mm, geel

+ Airless spuitpistool AG 08

+ TradeTip2 spuittiphouder

+ TradeTip2 spuittip 521

Artikelnr.  0341 051

SuperFinish 23AC

DIVERSE TOEPASSINGEN

Voor iedere toepassing is er de juiste 
SuperFinish apparatuur.

Materialen
Water en oplosmiddel-
houdende materialen, zoals:

Ruimtegroep 1
tot 200 m2

kleine objecten

Ruimtegroep 2
200 tot 800 m2

middelgr. objecten

Ruimtegroep 3
Meer dan 800 m2 
grote objecten

Alle waterverdunbare spuit-
lakken

SF 23 SF 23 SF 27

Grondverf SF 23 SF 27

Vullende lak SF 23 SF 23 SF 27

Kunstharslak SF 23 SF 23 SF 27

Acryllak SF 23 SF 23 SF 27

2-componenten-materialen SF 23 SF 23 SF 27

Dispersies SF 23 SF 27 SF 31

Latexverf SF 23 SF 27 SF 31

Glasvlieslijm SF 27 SF 27 SF 31

Brandvertragende coatings SF 27 SF 31 SF 31

Anticorrosieverf SF 27 SF 31 SF 31

AirCoat Spraypack
Basis apparaat SuperFinish 27 op wagen incl. drukmanometer

+ 5 liter bovenbak  met deksel en retourbuis

+ 10 m. verf/luchtslang (resp. 4/6 mm.)

+ Spuitpistool AC 4600 Professional incl. groene luchtkap en houder

+ AirCoat spuittip 11/40

+ AirCoat luchtregelset

Artikelnr.  2304 194

Technische gegevens SuperFinish 27/ 27AC

Motorvermogen 1.500 Watt

Spanning 230 V, 50/60 Hz

Opbrengst (120 bar) 2.5 l/min

Max. spuittipgrootte tot  0,027"

Gewicht 40 kg

Airless Dispersie Spraypack
Basis apparaat SuperFinish 31 op wagen incl. drukmanometer

+ QuickClean aanzuigsysteem

+ 15 m. hogedrukslang 6mm, geel

+ Airless spuitpistool AG 08

+ TradeTip2 spuittiphouder

+ TradeTip2 spuittip 521

Artikelnr.  0341 022

Technische gegevens SuperFinish 31

Motorvermogen 1.700 Watt

Spanning 230 V, 50/60 Hz

Opbrengst (120 bar) 3.2 l/min

Max. spuittipgrootte tot 0,031"

Gewicht 43 kg

Airless Spraypack Dispersie 
Basis apparaat SF 23 op wagen incl. drukmanometer

+ QuickClean aanzuigsysteem

+ 15 m. hogedrukslang 6 mm, geel

+ Airless spuitpistool AG 08

+ TradeTip2 spuittiphouder

+ TradeTip2 spuittip 419

Artikelnr.  0340 052

Technische gegevens SuperFinish 23

Motorvermogen 1.300 Watt

Spanning 230 V, 50/60 Hz

Opbrengst (120 bar) 2.0 l/min

Max. spuittipgrootte tot 0.023"

Gewicht 31 kg

AirCoat Spraypack SuperFinish 23
Basis apparaat op wagen incl. drukmanometer

+  5 l. bovenbak TopClean met deksel en retourbuis

+ 10 m. verf/luchtslang (resp. 4/6 mm.)

+ AirCoat spuitpistool AC 4600 Professional

   incl. groene luchtkap en houder

+ AirCoat spuittip 11/40

+ AirCoat luchtregelset

Artikelnr.  0340 051

■  Ideaal voor kleine en 
 middelgrote dispersie- en
 lakopdrachten
■  In Airless of in AirCoat versie 

verkrijgbaar
■ Compact, licht in gewicht en  
 mobiel voor flexibele 
 toepassingsmogelijkheden

■ Ideaal voor middelgrote tot grote   
 muurverf-opdrachten
■ Uiterst veelzijdig
■ Ook in AirCoat uitvoering leverbaar

■ De krachtige allrounder
■ Compleet uitgevoerd
■ Geschikt voor kleine tot 
 grote projecten
■ Ideaal voor werken met 
 hoogvisceuze materialen


