
ONZE KWALITEITSNORMEN

Verfpistolen van WAGNER werken niet alleen sneller dan schilderen 
met de kwast. Ook het resultaat en het dekvermogen is beter. Of u nu 
afrasteringen, meubels of 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 verf aan te brengen.

Afbeeldingen tonen het resultaat 
na eenmalig aanbrengen van verf.

VERF AANBRENGEN  
MET ROLLER

VERF AANBRENGEN 
MET WAGNER-SPUITAPPARAAT

VERF AANBRENGEN 
MET KWAST

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
F +49 (0) 75 44 - 50 52 00W
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Wood&Metal Sprayer
W 100

Ga voor meer informatie en passende 
accessoires naar 

www.wagner-group.com

W 100

wagner-group.com

LAK & BEITS

SCHILDEREN 
IS IETS VAN 
GISTEREN
VANDAAG 
WORDT ER  
GESPOTEN!

PRODUCT KENMERKEN VAN DE W 100

Weinig nevel; een luchtmantel omhult de spuitstraal

Compact, draagbaar systeem voor flexibel gebruik

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.

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  
PerfectSpray-logo gemarkeerd, dan zijn zij ideaal op 
elkaar afgestemd.

DE SNELLERE MANIER OM TE 
SCHILDEREN

GARANDEERT GOEDE KWALITEIT

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



VARIABELE  VERFHOEVEELHEDENREGELING

verfhoeveelheid laat zich afstemmen op de 
objectgrootte en het werktempo

SPUITOPZETSTUK STANDARD 800 ML

voor lakken, beitsen, houtbescher-
mingsmiddelen en nog veel meer

Het compacte fijnspuitsysteem W 100 is speciaal ontwikkeld voor het 
spuiten van raamkozijnen, schuttingen, meubels enz. Door het hoge 
verstuivingsvermogen kan er nauwkeurig gewerkt worden met een 
perfect dekkend eindresultaat - ongeacht of u lak, beits of houtbe-
schermingsmiddelen verwerkt. U bereikt een snel, perfect resultaat in 
elke situatie en elke werkrichting, ook op horizontale oppervlakken en 
boven hoofdhoogte.

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.

DE HANDZAME OPLOSSING VOOR KLEINE EN 
MIDDELGROTE PROJECTEN

Projectomvang klein - middel  |    

Oppervlaktecapaciteit 5 m2 in 12 min

Speciale uitrusting -

Verfdebiet traploos regelbaar, 0-110 ml/min

Verstuivingscapaciteit 65 W

Opgenomen vermogen 280 W

Max. viscositeit 90 DIN-sec

Reservoirvolume 800 ml

Artikelnummer 2361 507

TECHNISCHE GEGEVENS

DRIEVOUDIG VERSTELBARE 
RONDE SPUITKOP

kan afhankelijk van het object 
horizontaal (1), verticaal (2) of op 
puntstraal (3) worden ingesteld
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