Putsspruta
TIGER PRO 4 T

Putsspruta TIGER PRO 4 T fungerar med alla typer av färdigblandat mur och putsbruk och har
fyra hål, med reduceringsproppar ner till två.
Man sprutar ca 30-50 m2/timme/10 mm och
sparar upp emot 2/3 av arbetstiden.

Rengöring
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.

Teknisk information
Längd

75 cm

Putssprutan består av en behållare och ett
handtag med en ventil. Den ansluts enkelt med
snabbkoppling till en kompressor som skall
vara utrustad med reglering av arbetstrycket.
Med hjälp av ventilen på putssprutans handtag
kan luftmängden regleras för bästa resultat.

Bredd

20 cm

Höjd

22 cm

Egenvikt

ca 2,5 kg

Arbetstryck

min 3 bar - max 6 bar*

Allmänt
Var noga med att blanda bruken efter anvisning på säcken, framförallt när det gäller
blandningstid och vattenmängd.

Luftflöde

250-400 liter/minut

Kapacitet

30-50 m2/timme/10 mm

Fyll sprutan genom att skopa upp bruket ur
skottkärran, tryck sedan ventilen i botten och
börja spruta. Du får minimalt med spill på
marken.
Sprutan är anpassningsbar beroende på vilka
arbetsmoment som ska utföras och med de två
medföljande reduceringspropparna kan man
reglera luftflödet och på så sätt anpassa utrustningen till önskad applikation.

*Ansluts till kompressor utrustad med en
ställbar tryckregulator.
Vi har två ytterligare TIGER modeller:
• Putsspruta TIGER PRO 4 V för väggsprutning
• Putsspruta TIGER 3 för väggsprutning
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Produkttyp
TIGER PRO 4 T är en tvåhands takputsspruta
med fyra hål för. Den är tillverkad i rostfri plåt
och aluminium med handtag i gummi och trä.
(Kompressor ingår ej).

