
 

 
 
 

 

Reiniging van de Cobra met bovenbeker 
   
Voor een correcte reiniging onderstaande stappen te volgen: 
1. AirCoat verstuivingslucht uitschakelen en spuittip/luchtkap verwijderen. 
2. Kogelkraan op “close” stand plaatsen en onderstaande stappen doorlopen door gecontroleerd 

kogelkraan open en dicht zetten.(pompslagen controleren!) 
3. Verf uit de bovenbeker terug in het blik pompen, afvoeren indien dit om 2K product gaat. 
4. De bovenbeker met ca. ½ liter geschikt spoelmiddel vullen.  
5. Bovenbeker aan de binnenzijde voldoende reinigen met borstel en via het pistool/retour 

wegpompen.  
6. Opnieuw ca.½ liter spoelmiddel in de bovenbeker vullen.  
7. Spoelmiddel onder vrij debiet via het pistool (zonder spuittip) op het aanzuigfilter in de 

bovenbeker spuiten zodat de filter en de inlaatklep eronder goed worden gereinigd. 
8. Pomp op retour zetten(zwarte knop) en spoelmiddel uit de retourbuis opvangen in 

afvalreservoir.  
9. Punt 3 tot 8 herhalen tot dit perfect proper spoelmiddel is. 
10. Pistoolfilter verwijderen, reinigen of vervangen. 
11. Voor de laatste keer met ca.½ liter spoelmiddel vullen. 
12. Pomp op druk zetten. 
13. Spuittip en luchtkap terug monteren en spuittip doorspuiten. 
14. Buitenzijde pistool reinigen met spoelmiddel en borstel. 
15. Nog even de verstuivingslucht opzetten en luchtkap proper/droog blazen. 
16. Toestel mét spoelmiddel opbergen. 
 

Nog enkele tips: 

- Indien 2K product wordt gebruikt, open tijd van het product respecteren en desnoods tussenspoelen. 

- Pistool niet compleet onderdompelen in spoelsolvent. 

- Aarding controleren! 

- Spuittip en luchtkap kan en mag je eventueel in spoelsolvent leggen 

- Spuittip en filters zijn slijtage onderdelen, vervang deze tijdig! 

- Aanbeveling voor onze “Samen Sterk Service overeenkomst”, dit voorkomt stilstand tijdens productie. 

 

Bij vragen kunt u ons steeds contacteren

België: Veilinglaan 56-58, 1861 Wolvertem 

Tel: 02-269 46 75 
Technische Dienst: 02-266 46 01 
Fax: 02-269 78 45 
E-mail: verkoop@wsb-benelux.be 

 

Nederland: De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht 
 
Tel: 030-241 41 55  
Technische Dienst: 030-214 27 19 
Fax: 030-241 17 87 
E-mail: verkoop@wsb-benelux.nl 
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