
    

Sablon PuSablon PuSablon PuSablon Putsspruta (P380)tsspruta (P380)tsspruta (P380)tsspruta (P380)    
 

 

 

Produkttyp:Produkttyp:Produkttyp:Produkttyp:    
Sablon P380 är en handhållen putsspruta som 
matas med tryckluft (kompressor ingår ej) för att 
snabbt och enkelt applicera putsskikt på fasad. 
Mycket enkel hantering och rekordkort 
uppstartstid. Med Sablon och en kompressor 
applicerar du våra kalkbruk med stor kapacitet 
och med rätt inställning kan du klara av att 
applicera puts på 20-25 m² per timme.        
    
Allmänt:Allmänt:Allmänt:Allmänt:    
Var noga med att blanda bruken efter anvisning 
på säcken, framförallt när det gäller blandningstid 
och vattenmängd. Efter blandning fyller du enkelt 
bruksbehållaren genom att föra den genom det 
färdiga bruket. 
Sprutan är anpassningsbar beroende på vilka 
arbetsmoment som ska utföras och med de 
medföljande munstyckena och pluggarna kan 
man reglera luftflödet och på så sätt anpassas 
utrustningen till de önskade applikationerna.        

    

    

Prestandakrav på kompressor:Prestandakrav på kompressor:Prestandakrav på kompressor:Prestandakrav på kompressor:    

Luftförbrukning: 300-800 liter/minuten. 
Kompressortryck: 2,5–4,5 bar 
För att kunna ställa in rätt arbetstryck till de olika 
momenten krävs att det finns en ställbar 
tryckregulator på kompressorn eller på slangen. 
 

Skötsel:Skötsel:Skötsel:Skötsel:    
För att sprutan ska fungera måste den dagligen 
hållas ren. 
Efter varje arbetspass sköljer du av den med rent 
vatten och sänker ner den upp och ner i ett kärl 
med vatten och släpper på luft så att rent vatten 
sprutas genom systemet. 
Efter avlutat arbetspass lossar du enkelt 
munstycksgaveln och rengör i styrspåret så att 
inga brusrester sitter kvar och orsakar läckage. 
Därefter skruvar du åter fast munstycksgaveln och 
spänner lätt med vingmuttrarna. 
OBS!OBS!OBS!OBS! Använd inte för stor kraft att spänna 
vingmuttrarna eftersom gaveln då kan bli 
bågformad och otät. 
 

Schema Schema Schema Schema ––––    Förslag Förslag Förslag Förslag på kpå kpå kpå kombinationerombinationerombinationerombinationer    lufttryck / munstycke vid olika moment:lufttryck / munstycke vid olika moment:lufttryck / munstycke vid olika moment:lufttryck / munstycke vid olika moment:    

 
 

SkissSkissSkissSkiss    MomentMomentMomentMoment    PlattaPlattaPlattaPlatta    MunstyckeMunstyckeMunstyckeMunstycke    PluggarPluggarPluggarPluggar    LufttryckLufttryckLufttryckLufttryck    

1111    Grundning/Grovputs 3 hål x Ø 20mm 3 st 4 lång Inga 4,5 bar 
2222    Medelgrov puts 3 hål x Ø 14mm 3 st 2,7 kort Inga 4 bar 

3333    Tunn/fin puts 1 hål x Ø 14mm 1 st 4 kort 2 st (i ytterhål) 3,5 bar 
4 4 4 4     Stänkputs 1 hål x Ø 14mm 1 st 2,7 kort 2 st (i ytterhål) 2,5 bar 
5555    Grov fogning 1 hål x Ø 14mm 1 st 4 lång 2 st (i ytterhål) 2,5 bar 

    


