
VEELZIJDIG  
EN COMPACT
VOOR AL UW 
SCHILDER-
PROJECTEN!

ONZE KWALITEITSNORMEN

CLICK & PAINT SYSTEEM - WISSEL IN ENKELE SECONDEN

Met één klik wordt het spuitopzet-
stuk van de turbine gescheiden. 
Dat zorgt voor een snelle reiniging en een snelle verf- of materiaalwis-
sel. En voor elke taak kan het ideale opzetstuk worden gebruikt.

Verfpistolen van WAGNER werken niet alleen sneller dan schilderen 
met de kwast. Ook het resultaat en het dekvermogen is beter. Of u nu 
muren of plafonds een nieuwe laag verf geeft of meubels en deuren 
wilt lakken – maak uw ideeën zelf makkelijk en snel tot werkelijkheid!

 ·  Tijdsbesparing: minstens 3 x sneller
·  Geen voorstrijken: hoeken en randen schoon en gemakkelijk spuiten
·  Gelijkmatig dekkende verflaag in één spuitgang

WAGNER. De snelle, schone 
en eenvoudige manier om 
muurverf aan te brengen of 
te lakken. 

Afbeeldingen tonen het resultaat 
na eenmalig aanbrengen van verf.

VERF AANBRENGEN  
MET ROLLER

VERF AANBRENGEN 
MET WAGNER-SPUITAPPARAAT

VERF AANBRENGEN 
MET KWAST
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wagner-group.com

MUURVERF
LAK & BEITS

PRODUCT KENMERKEN VAN DE W 570 FLEXIO

Weinig nevel; een luchtmantel omhult de spuitstraal

Compact, draagbaar systeem voor flexibel gebruik

Gangbare materialen kunnen onverdund gespoten 
worden door krachtige turbine

Snelle en eenvoudige verfapplicatie; zonder voorstrijken 
van hoeken en randen

Universal Sprayer
W 570

W 570 FLEXiO

PERFECT SPRAY - VERF OPBRENGEN IN ULTIEME VORM 

Het kwaliteitslabel om eenvoudig, snel 
en schoon verf aan te brengen met een 
perfect resultaat. Zijn het spuitsysteem en 
de gebruikte verf met hetzelfde Perfect-
Spray-logo gemarkeerd, dan zijn zij ideaal 
op elkaar afgestemd.

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
F +49 (0) 75 44 - 50 52 00

Ga voor meer informatie en passende 
accessoires naar 

www.wagner-group.com

GARANDEERT GOEDE KWALITEIT

Onze ingenieurs werken continue aan 
de verdere ontwikkeling van onze 
producten. Daarom hanteert WAGNER 
na registratie een verlengde garantie-
periode! 

DE SNELLERE MANIER OM TE 
SCHILDEREN



Projectomvang klein - groot  |   

Vermogen 15 m2 in 6 min

Speciale uitrusting · extra spuitopzetstuk voor lakken en beitsen
· 2-traps luchthoeveelhedenregeling

Verfdebiet traploos regelbaar, 0-500 ml/min

Verstuivingscapaciteit 200 W

Opgenomen vermogen 630 W

Max. viscositeit verwerkt alle gangbare verfsoorten zonder 
verdunning (bij gladde ondergrond en bijzonder 
hoogviskeuze gelachtige verf 10% verdunnen)

Reservoirvolume 1300 ml voor muurverf 
800 ml voor lakken en beitsen

Artikelnummer 2361 534

TECHNISCHE GEGEVENS

De W 570 FLEXiO is een in de hand gehouden spuitsysteem dat u voor 
al uw schilderprojecten kunt gebruiken. U krijgt er twee spuitkoppen 
bij - een speciaal voor binnenmuurverven en een tweede voor de ver-
werking van dunvloeibare materialen zoals lakken en beitsen. 

De innovatieve I-Spray spuitkop, de krachtige X-Boost-turbine en de 
meervoudig instelbare spuitstraal zorgen voor een snelle, gelijkmatige 
en perfect dekkende verflaag. Voer uw projecten in huis en tuin binnen 
de kortst mogelijke tijd uit met de W 570 FLEXiO. 

Bij WAGNER vindt u natuurlijk ook het passende toebehoren voor de 
verschillende projecten in en rond uw huis in de bouwmarkt of op onze 
website.

HET HANDZAME SPUITSYSTEEM VOOR ELK 
PROJECT

X-BOOST TURBINE

altijd voldoende vermogen voor 
de fijnste verstuiving en een hoog 
werktempo

2-TRAPS 
LUCHTHOEVEELHEDENREGELING

optimale resultaten met de meest 
uiteenlopende materialen

VARIABELE  VERFHOEVEELHEDENREGELING

vserfhoeveelheid laat zich afstemmen op de 
objectgrootte en het werktempo

SPUITOPZETSTUK I-SPRAY 1300 ML

voor dispersie- en latexverf 

GEPATENTEERDE I-SPRAY-SPUITMOND

spuitstraal horizontaal en verticaal 
instelbaar

AANPASSING SPUITSTRAALBREEDTE

afhankelijk van het object smal en 
compact of breed

800ml

1300ml

SPUITOPZETSTUK 
STANDARD 800 ML

met 3-voudig verstelbare 
ronde spuitkop voor lak, 
lazuur en nog veel meer


