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Naast het direct doorgeven van mens tot mens, vormen ook oppervlakken een risico voor 
virusoverdracht.  Zeker met de huidge COVID-19 pandemie is dit van belang: Studies tonen 
aan dat SARS-CoV-2 virussen diverse dagen kunnen overleven op oppervlakken waarmee we 
dagelijks in contact komen. 

De WAGNER Group is een wereldwijde expert in oppervlaktetechnieken.  Onze 
missie: Wij brengen kleur & bescherming! 

Dit maakt ons de ideale partner wanneer het erop aankomt oppervlakken te desinfecteren. 
Met onze verfspuiten kunnen de meest voorkomende desinfectiemiddelen snel en makkelijk 
aangebracht worden op grote & complex te bereiken oppervlakken.

Speciale aandacht moet uitgaan naar plaatsen voor dagelijks gebruik en 
locaties die gebruikt werden door reeds zieke personen.

×  Kleedkamers, Badkamers, Sanitaire plekken
×  Kantoren
×  Restaurants en voedselvoorbereidingsplaatsen/keukens 
×  Opleidingsruimten 
×  Publiek transport
×  Publieke ingangen en ruimten

Het verspuiten van deze middelen wordt meestel toegepast door 
de volgende beroepsgroepen:  

×  Reinigingsbedrijven 
×  Stadsmedewerkers 
×  Onderhoudspersoneel
×  Veiligheidsdiensten: leger en reservisten

WIE

WAAR
× Spuittechnologie maak een uitgebreide behandeling van oppervlakken met een 
 desinfectiemiddel mogelijk - Hierdoor kan de aanwezigheid van bacteriëen, virussen en
  schimmels verminderd worden.

×  Desinfectiemiddelen in vloeibare vorm, die op zijn minst virusdodend zijn, zijn geschikt 
 voor een applicatie op oppervlakken via het verspuiten..  

× Soorten desinfectiemiddelen: Op basis van alcohol, aldehydes, biguanides, bisphenols, 
 diamidines, peroxygens, phenolics, quaternary ammonium zout en vrijgevende 
 halogenen componenten.

WAAROM

WAT

KLEINE OPPERVLAKKEN EN OBJECTEN MEDIUM OPPERVLAKKEN GROTE OPPERVLAKKEN EN PUBLIEKE 
RUIMTEN

Debiet = 1,25 l/min
Rechtstreekse aanzuiging
Materiaal sparende spuittip (HEA)

Debiet = 2,5 l/min
Rechtstreekse aanzuiging
Hoge snelheid/groot oppervlakte bereik
Meerdere pistolen, slanglengtes en tips 
Hoge snelheid/groot oppervlakte bereik
Meerdere pistolen, slanglengtes en tips 

VOOR GEBRUIK MET LAGE INTENSITEIT VOOR GEBRUIK MET EEN MEDIUM INTENSITEIT VOOR VEEL GEBRUIK

Debiet = 0,5 l/min
Spuitopzetstuk met onderbeker
Eenvoudige bediening en makkelijk te reinigen 
Enkel voor desinfectiemiddelen op waterbasis!



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Hou steeds rekening met de volgende veiligheidsinstructies voor 
gebruik:
× Draag altijd de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen 
 („PPE“, bekijk altijd de veiligheidsfi che van het materiaal: 
 handschoenen, bril en masker)
× Richt de spuitstraal nooit naar mensen of dieren - er is een risico
 op lichamelijk letsel. 
×  Lees de handleiding van de machine aandachtig door alsook de 
 veiligheidsfi ches van de gebruikte materialen en volg alle 
 instructies en aanbevelingen 
×  Geen electrische toestellen of systemen bespuiten 
×  Wanneer u ontvlambare producten gebruikt moet de machine 
 buiten de behandelde ruimte staan waar het spuiten gebeurt. 
 (Gevarenzone = 5 m afstand van de applicatie) 
×  Als ontvlambare desinfectiemiddelen worden gebruikt, moet 
 voldoende ventilatie gewaarborgd zijn. Verder is het afgeraden 
 om warme en hete oppervlakken te desinfecteren. Indien 
 mogelijk moeten electrische systemen afgezet worden en het
 gebruik van lichtschakelaars vermeden. Er is explosiegevaar!

!

HOE

CHECKLIST
LET OP! VOORDAT U HET TOESTEL GEBRUIKT MOET AAN DE VOLGENDE PUNTEN VOLDAAN ZIJN.

LET OP! THE VOLGENDE PUNTEN MOETEN VERVULD WORDEN NA GEBRUIK VAN HET TOESTEL.
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U heeft het spuittoestel 5m. buiten de 
gevarenzone opgesteld.

Verwijder alle elektronische appara-
ten uit het te desinfecteren gebied.

Reinig het systeem grondig met water direct na gebruikt of tijdens werkonderbrekingen! 
Zorg ervoor dat er geen desinfectie vloeistof meer in de machine aanwezig is na gebruik!

U heeft alle aanwijzingen van de ma-
teriaalfabrikant doorgelezen en kent 
de mogelijke gevaren.

U heeft gecontroleerd, dat zich in de 
werkplaats geen mogelijke ontste-
kingsbronnen bevinden, zoals bran-
dende sigaretten, vonken en hete 
oppervlakken.

U hebt het toestel en het pistool niet 
veranderd en u gebruikt alleen origi-
nele toebehoren van WAGNER / TITAN.

U heeft de handleiding en alle vei-
ligheidsaanwijzingen doorgelezen en 
begrijpt hoe het toestel werkt.

U heeft gezorgd voor een goede natu-
urlijke of kunstmatige ventilatie van 
de werkplaats.

U draagt geschikte adembescher-
ming. U draagt geschikte werkkle-
ding, veiligheidsbril, gehoorbescher-
ming en handschoenen.

HOE TE GEBRUIKEN? 
× Zorg dat alle verbindingen van het systeem stevig vastgedraaid
 zijn en controleer de dichtingen van het systeem eerst met water
 voor het met desinfectiemiddelen te gebruiken. 
× Verwijder het water 
× Vul het desinfectiemiddel in de onderbeker of plaats het 
 aanzuigsysteem direct in de verpakking. 
× Voor HVLP machines: 
 o Maximale luchtdebiet met minimaal product debiet 
× Voor airless machines: 
 o Drukregeling: 70-100 bar (Control Pro niveau 4) 
 o Spuittip selectie: (aangeraden 513, 311 voor Control Pro) 
 o Wanneer u andere spuittips gebruikt moet de applicatiesnelheid 
 aangepast worden.
× Breng de desinfectiemiddellen snel en gelijkmatig aan op de 
 oppervlakken volgens de richtlijnen van het materiaal. 
× De inwerktijd haalt u uit de technische fi che van de fabrikant van het 
 desinfectiemiddel.
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GEBRUIK ALCOHOL GEBASEERDE 
DESINFECTIEMIDDELEN ENKEL MET 
AIRLESS SPUITEN (BV. CONTROLPRO / 
PROSPRAY / SUPERFINISH)


