STRUCTUUR

Samenwerken voor groei
Onze Graco-partners zijn deskundigen op de markten waarop we actief zijn. Ze worden op regelmatige
basis bijgeschoold en geven gericht advies om de juiste oplossing voor elke toepassing te vinden. Specifieke
technische hulpmiddelen bieden de nodige ondersteuning om aan de slag te gaan met onze producten.
Onderhoud en herstellingen maken deel uit van de professionele service van onze partners, waardoor de
stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt. Alle Graco-distributeurs zijn speciaal gekozen omdat ze de door
Graco vereiste kwaliteitsservice binnen hun specifiek vakgebied bieden.
Graco-partners kunnen rekenen op bijna 100 jaar ervaring op het gebied van materiaalbehandeling.

Textuurafwerking

Afhankelijk van de esthetische wensen of de kosten/
m² geniet een structuurafwerking soms de voorkeur
boven een gladde afwerking.
P. 10-11
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Gladde afwerking

TEXTURE FINISHING

Een veelgebruikte en populaire manier om binnenmuren
af te werken is het aanbrengen van (een) relatief dunne
laag (lagen) dunpleister. Na het aanbrengen wordt de
coating met een spackmes of rij glad en egaal afgewerkt.
Met behulp van een airless toepassing kan er tijd bespaard
worden. Daarbij wordt er ofwel gebruikgemaakt van het
droge poeder of van voorgemengd materiaal dat meestal
in zakken of emmers wordt geleverd.

P. 07-08
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Akoestische isolatie

Of het nu gaat om het aanbrengen van dikkere lagen
akoestisch pleisterwerk op ondergronden zoals beton,
of om het aanbrengen van een (airless) afwerking op
akoestische panelen, een Graco-oplossing maakt uw
werk gemakkelijker.

Warmte-isolatie

P. 04-05
Thermische buitengevelisolatiesystemen (ETICS) zijn
een meerlaagse buitenafwerking die buitenmuren
voorziet van een isolerend, waterbestendig oppervlak.

P. 06-07
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1. Akoestische isolatie
Of het nu gaat om het aanbrengen van dikkere lagen akoestisch pleisterwerk op ondergronden zoals beton, of
om het aanbrengen van een (airless) afwerking op akoestische panelen, een Graco-oplossing maakt uw werk
gemakkelijker.
Akoestisch pleisterwerk bevat vaak aggregaten of vezels om geluid te absorberen en vereist daarom
toepassingssystemen die geschikt zijn voor die aggregaten.
Akoestische afwerkingslagen worden aangebracht op geluidsabsorberende panelen. Hoewel ze ook vezels
bevatten om geluid te dempen, zijn deze meestal korter van lengte. Deze materialen zijn vaak zodanig samengesteld
dat ze met airless systemen aangebracht kunnen worden.
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ISOLATIE

AKOESTISCHE AFWERKING

AKOESTISCHE AFWERKING &
PLEISTERWERK

AKOESTISCH PLEISTERWERK

Airless

Airless / Luchtondersteund

Luchtondersteund

Mark Max™

T-Max™

RTX™

De slang met een kleine diameter op dit
compacte airless verfspuittoestel zorgt
ervoor dat akoestische afwerkingslagen
eenvoudig op wanden en plafonds aangebracht kunnen worden. Met een maximale
druk van 230 bar krijgt u gegarandeerd de
afwerking die u zoekt.

Als u op zoek bent naar veelzijdigheid, dan
is de T-Max voor u de ideale oplossing.
In de airless-stand kunt u dunne afwerkingslagen met een maximale druk van
65 bar aanbrengen, of u kunt pleisters met
een aggregaatgrootte tot 1 mm spuiten
door een compressor op uw spuittoestel
aan te sluiten.

Een krachtige alles-in-éénmachine. Compact en eenvoudig te verplaatsen, met een
ingebouwde compressor om akoestisch
pleisterwerk met een aggregaatgrootte tot
3 mm te spuiten.








Slanglengtes tot 70 meter mogelijk
Brengt akoestische afwerkingslagen
aan zonder compressor.




Dunne akoestische afwerkingslagen
in de airless-stand
Dikkere pleisterlagen met een
aggregaatgrootte tot 1 mm met
een compressor
Slanglengtes tot 30 meter mogelijk




Dikkere pleisterlagen met een
aggregaatgrootte tot 3 mm 		
aanbrengen
Compact toestel met ingebouwde
compressor
Slanglengtes tot 10 meter mogelijk
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1. Warmte-isolatie
Spuitschuimisolatie (of PUR) wordt gevormd door een combinatie van twee composietmaterialen, polyolhars en
isocyanaat. Er vindt een chemische reactie tussen de twee materialen plaats, waardoor de gecombineerde stof
uitzet en verhardt. Tijdens het isolatieproces worden beide materialen gelijktijdig uit de spuittip van een spuitpistool
gespoten, waardoor ze kunnen uitzetten en een laag spuitschuim op een oppervlak vormen.
Spuitschuim is een hoogwaardig thermisch isolatiemateriaal omdat het uitzet tot 120 keer het oorspronkelijke
volume, de holtes van elke vorm vult en goed op de meeste bouwmaterialen hecht. Het biedt een continue,
beschermende luchtlaag die helpt om luchtlekkage en indringing te minimaliseren, en voor een uitzonderlijke
vermindering van de warmteoverdracht zorgt.
Thermische buitengevelisolatiesystemen (ETICS) zijn een meerlaagse buitenafwerking die buitenmuren voorziet van een
isolerend, waterbestendig oppervlak. Energie-efficiëntie, samen met het uiterlijk en de creatieve vrijheid maken van ETICS
wereldwijd een populair isolatiesysteem. ETICS bestaat doorgaans uit 6 lagen, waarvan de vloeibare lagen kunnen worden
aangebracht met behulp van Graco-apparatuur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een optionele waterbestendige barrière die de ondergrond bedekt
Kleefmiddel om de isolatieplaat aan de draagconstructie te bevestigen (in sommige gevallen kunnen mechanische 		
bevestigingsmiddelen worden gebruikt)
Isolatieplaat (meestal EPS) bevestigd aan de ondergrond van de buitenmuur, meestal met kleefmiddel.
Basislaag, een cement op acryl- of polymeerbasis, aangebracht op de bovenkant van de isolatie en vervolgens versterkt met
vezelversteviging van glasvezel.
Vezelversterkt, ingebed in het materiaal van de basislaag
Afwerking, een gestructureerde afwerkingslaag die decoratief en beschermend is.

Optionele waterbestendige barrière
Lijmvloeistof
Isolatieplaat
Basislaag
Vezelversterkt
Basislaag
Afwerking
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ISOLATIE

PUR

ETICS

ETICS

lektrisch, hydraulisch of
luchtgedreven

Luchtondersteunend

Luchtondersteunend

Reactor™ 2

RTX™

ToughTek™

Meercomponentendoseersysteem voor het
verspuiten van polyurethaanschuimen (PUR).
Ideaal voor het isoleren van spouwen,
vloeren, zolders, kelders en kruipruimtes.

Basismodel voor occasionele ETICS, met
een compact ontwerp dat de RTX gemakkelijk verplaatsbaar maakt op woonwerkplekken. Er is geen externe compressor
nodig omdat deze in het spuittoestel is
inbegrepen. De basis- en afwerkingslaag
kunnen worden gespoten tot een maximale
aggregaatgrootte van 3 mm.

De Graco ToughTek S340 pomp is ontworpen
voor stuc- of ETICS-materialen en verwerkt
moeiteloos basis- en afwerkingslagen, alsook
lucht-/waterbestendige barrièrematerialen en levert deze in een vlotte, gelijkmatige doorstroming.










Constante temperatuurregeling,
zelfs bij het spuiten bij maximale
materiaaldoorstroomvolumes
Uitstekende duurzaamheid en
prestaties bij hoge draai-uren
Controleer, volg en verzamel alle
spuitgegevensa




Systeem van 230 V met
ingebouwde compressor
Plug-and-play: eenvoudige
bediening
Compact en gemakkelijk
te verplaatsen



	
Plug-and-play - de ToughTek F340e

pomp kan aangesloten worden op
een standaard 230V- of 120V-wandstopcontact
Variabele snelheidsregeling - stel de
exacte benodigde snelheid in
Optionele schakelaar voor het
starten/stoppen op afstand - laat de
bedieningsmodule van de spuittip
de pomp starten of stoppen
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2. Gladde afwerking
Een veelgebruikte en populaire manier om binnenmuren af te werken is het aanbrengen van (een) relatief dunne
laag (lagen) dunpleister. Na het aanbrengen wordt de coating met een spackmes of rij glad en egaal afgewerkt.
Met behulp van een airless toepassing kan er tijd bespaard worden. Daarbij maakt het niet uit of er gebruik gemaakt
wordt van het droge poeder of van voorgemengd materiaal dat meestal in zakken of emmers wordt geleverd.
Gips of minerale poeders worden vaak nog met de hand aangebracht. Een nauwkeurige watermengverhouding en
-methode maakt echter ook airless toepassingen mogelijk. Deze materialen worden meestal gebruikt op poreuzere
ondergronden die meer vulling vereisen.
Voorgemengde polymeergemodificeerde afwerkingsmaterialen zijn verkrijgbaar in verschillende verpakkingen meestal in zakken en emmers. Afhankelijk van de onderlaag kan de formule variëren van zware viskeuze
materialen om meer poreuze onderlagen zoals beton of kalksteenblokken te vullen, tot vloeistof voor zeer dunne
lagen dunpleister op gipsplaten.
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AFWERKING

POEDER & VOORGEMENGD

POEDER & VOORGEMENGD

LICHT VOORGEMENGD

Luchtondersteunend

Airless

Airless

T-Max™

APX™

Mark Max™

De T-Max is veelzijdig qua materiaalgebruik en is uiterst geschikt als u op zoek
bent naar een systeem dat ook poeder
aankan. Daarom is het de ideale oplossing
voor het vullen van poreuze ondergronden
zoals plafonds van betonplaten.

Een alles-in-éénsysteem met vultrechter
dat geschikt is voor een brede waaier aan
voorgemengde materialen en voor het
occasioneel aanbrengen van poedervormige
afwerkingsmaterialen. Met de hoogste
uitvoer per m² is de APX de winnaar van
deze 3 afwerkingsoplossingen in poedervorm voor wanden.

Te combineren met een externe vultrechter
of te gebruiken met directe aanzuiging
vanuit een verfemmer. Uiterst gemakkelijk
te verplaatsen op de werkvloer en veelzijdig toepasbaar omdat u dit spuittoestel
ook bij verfklussen kunt gebruiken voor
een volledige afwerking.











 kunt tot 30% besparen in
U
vergelijking met handmatig werk
Slanglengtes tot 30 meter mogelijk
Brengt bijna alle pleisterwerk aan
zonder compressor
Spuit decoratiepleisters met behulp
van een externe compressor.



Meer m² per dag
Minder tijd en geld moeten besteden
aan onderhoud en herstellingen
Geen dure stilstandtijd meer!
U kunt uw toestel veel sneller naar
en van de werkvloer brengen en
verplaatsen op de werkvloer




 kunt tot 30% besparen in
U
vergelijking met handmatig werk
Slanglengtes tot 70 meter mogelijk
Brengt bijna alle pleisterwerk aan
zonder compressor

T-Max

APX

Mark Max

Poeder: ****
Voorgemengd: ****
Verf:

Poeder: ***
Voorgemengd: *****
Verf: **

Poeder: *
Voorgemengd: ****
Verf: *****

SLANGLENGTE

**

***

*****

MOBILITEIT

***

***

*****

RENDEMENT

***

*****

****

MATERIALEN
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2. Structuurafwerking
Afhankelijk van de esthetische wensen of de kosten/m² geniet een structuurafwerking soms de voorkeur boven
een gladde afwerking. Bij die afwerking moet er meestal lucht toegevoegd worden aan het vernevelingsproces
(in tegenstelling tot pure airless spuitmethodes).
Materialen variëren van poeder tot voorgemengde materialen, met of zonder aggregaten.
Een structuurafwerking met gladde materialen is mogelijk door een luchtvernevelaar aan het pistool van uw
airless toestel toe te voegen. De lucht breekt de materialen af tot grotere druppels en zorgt ervoor dat ze op de
binnenste onderlaag terechtkomen. De bediener kan vervolgens verschillende specifieke afwerkingsmethodes
kiezen. Hij kan de afwerking bijvoorbeeld zo laten of textuur aanbrengen met behulp van een troffel.
Materialen die aggregaten bevatten hebben ook lucht nodig om te verstuiven, maar kunnen niet worden aangebracht met een airless systeem. Andere oplossingen genieten de voorkeur.
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AFWERKING

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Tot een korrelgrootte van 1 mm

Tot een korrelgrootte van 3 mm

Tot een korrelgrootte van 8 mm

T-Max™

RTX™

FastFinish-vultrechter/
compressor

KORRELGROOTTE: tot een aggregaatgrootte van 1 mm.

KORRELGROOTTE: tot een aggregaatgrootte van 3 mm.

KORRELGROOTTE: tot een aggregaatgrootte van 8 mm.

De T-Max is veelzijdig qua materiaalgebruik en is uiterst geschikt als u op zoek
bent naar een systeem dat zowel airless
materialen als decoratieve afwerkingen
aankan. be able to spray materials with up
to 1mm in aggregate.
Sluit een externe compressor aan zodat u
materialen met een aggregaatgrootte van
maximaal 1 mm kunt spuiten.

De RTX 5500-reeks is geconfigureerd om binnenprojecten van elke grootte aan te pakken.
Ideaal voor aannemers van grotere woningbouwprojecten en commerciële aannemers
die een compact maar tegelijkertijd ook
krachtig textuurspuittoestel nodig hebben dat
verschillende materialen aankan.

Het FastFinish-trechterpistool kan afzonderlijk
geleverd worden, of samen met de Graco
FastFinish-compressor zonder reservoir voor
een max. materiaaldoorstroom en max. lucht.






 rengt bijna alle pleisterwerk aan
B
met (luchtondersteunend) of zonder
(airless) compressor





Leempleisters en afwerkingslagen
Grondlagen, voorgemengd en in
poedervorm
ETICS-afwerkingslagen,
voorgemengd en in poedervorm
Afwerkingspleister voor binnensen buitenshuis
Akoestisch pleisterwerk

Spuit akoestisch pleisterwerk, waterdichte of
brandwerende materialen en de meest voorkomende pleister- of textuurmaterialen.






	
Spuit alles! Consistente afwerking en
maximale efficiëntie
Deksel houdt materialen vers en voorkomt morsen
Pistoolbehuizing van duurzaam
aluminium is bestand tegen de
meest extreme omstandigheden
op de werkvloer. 
Trekker voor eenvoudige aanpassing
van het doorstroomvolume
Luchtregeling voor een volledige
controle over het spuitpatroon
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OVER GRACO
Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en
-componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala
vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële
omgevingen. Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste
technische kwaliteit, productie van wereldklasse en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met
erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed
terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast apparatuur voor de aannemersbranche levert Graco
apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en
dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu
innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

HOOFDKANTOOR VAN GRACO

		
		
		
		
		

WERELDWIJD HOOFDKANTOOR
Graco Inc.
8th – 11th Avenue N.E.
Minneapolis, M.N. 55413
Verenigde Staten
Tel: +1 612 623 6000


		
		
		
		
		

HOOFDKANTOOR EMEA
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Tel: +32 89 770 700



	
HOOFDKANTOOR AZIË EN OCEANIË
Graco Hong Kong Ltd
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel: +86 21 649 50088


		
		
		
		
		
		
		

HOOFDKANTOOR ZUID- EN MIDDEN-AMERIKA
Graco Uruguay - Montevideo
GFEC Uruguay Free – Zone
WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294
Office 1504
Montevideo, Uruguay 11300
Tel: +598 2626 3111

Ontdek uw oplossing
www.graco.com
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Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.
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Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

