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Tillsammans kan vi växa
Som marknadsexperter, som tillhandahåller och genomgår regelbunden utbildning, kan våra Graco-partner 
erbjuda fokuserad rådgivning om hur du hittar rätt lösning för varje användningsområde. Genom dedikerade 
tekniska resurser kan de ge dig den support du behöver för att komma igång med någon av våra produkter. 
I deras professionella service ingår underhåll och reparationer, vilket minimerar stilleståndstider. Alla Graco-
distributörer har valts ut speciellt för att deras höga servicekvalitet uppfyller Gracos standarder inom deras 
speciella arbetsområde.

Totalt har våra Graco-partner nästan 100 års erfarenhet av vätskehantering.

P. 10-11

Texturfinish

En texturfinish kan ibland vara mer önskvärd än en 
jämn ytfinish antingen på grund av estetiska skäl eller 
kostnaden per kvadratmeter.

P. 07-08

Jämn ytfinish

Ett mycket välanvänt och populärt sätt att spackla 
innerväggar är att applicera ett (eller flera) lager 
spackel relativt tunt. Efter appliceringen bearbetas 
beläggningen till en slät och jämn ytfinish. Med 
Airless-tillämpningen kan du spara tid genom att 
antingen använda torrt pulver eller en färdig blandning 
som vanligtvis finns i säckar eller hinkar.
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Akustisk isolering

Värmeisolering

Vare sig du applicerar akustikputs i tjocka lager 
på underlag som betong eller letar efter ett sätt att 
applicera en (airless) ytfinish på akustikskivor finns 
det en Graco-lösning som gör jobbet enklare.

EIFS-system (Exterior insulation and finish system) 
betecknar en utvändig finish med flera skikt som 
förser utomhusväggar med en isolerande vattentät yta.
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1. Akustisk isolering

Vare sig du applicerar akustikputs i tjocka lager på underlag som betong eller letar efter ett sätt att applicera en 
(airless) ytfinish på akustikskivor finns det en Graco-lösning som gör jobbet enklare.

Akustikputs innehåller ofta ballast eller fibrer som absorberar ljud. Därför krävs applikationssystem som kan 
hantera denna ballast.

Akustisk ytbeläggning appliceras på ljudabsorberande skivor. Även om beläggningen också innehåller fibrer för 
att dämpa ljud är dessa vanligtvis kortare. Materialen är ofta tillverkade för att kunna sprutas med Airless-system.
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RTX™

En kraftfull allt-i-ett-maskin. Kompakt och 
lätt att flytta runt och med en inbyggd kom-
pressor för att hantera akustikputs med en 
ballaststorlek på upp till 3 mm 

    Spruta tjockare putslager med  
ballast på upp till 3 mm

    Kompakt enhet med inbyggd  
kompressor

   Upp till 10 meter slang möjligt

T-Max™

Om du letar efter mångsidighet är det 
T-Max du ska ha. Ställer du in den på  
Airless-läget kan du spruta tunna ytbe-
läggningar med ett maxtryck på 65  bar 
eller så kan du spruta puts med en ballast-
storlek på upp till 1 mm genom att ansluta 
en kompressor till din spruta.

    Tunna lager med akustisk finish i  
Airless-läge

    Tjockare putslager med ballast på 
upp till 1 mm med en kompressor

   Upp till 30 meter slang möjligt

Mark Max™

Slangen på denna kompakta högtrycks-
färgspruta har liten diameter och gör det 
enkelt att spruta akustiska ytbeläggningar 
på väggar och tak.
Den arbetar med ett maximalt tryck på 
230 bar och ger dig garanterat den finish 
du vill ha.

   Upp till 70 meter slang möjligt
    Akustiska ytbeläggningar kan  

sprutas utan kompressor

AKUSTIKPUTSAKUSTISK FINISH & PUTSAKUSTISK FINISH

Air-assistAirless/Air-assistAirless
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1. Värmeisolering

Skumisolering (eller PUR) bildas genom att man kombinerar två kompositmaterial, polyolharts och isocyanat.  
Det uppstår en kemisk reaktion mellan de två materialen som gör att det kombinerade ämnet expanderar och blir 
hårt. Under isoleringsprocessen sprutas båda materialen ut samtidigt från sprutpistolens munstycke, vilket gör att 
de expanderar och bildar ett skumlager på ytan.

Skumisolering är ett förstklassigt material för värmeisolering eftersom det expanderar till 120 gånger sin  
ursprungsstorlek. Skummet fyller hålrum i alla former och fäster säkert på de flesta konstruktionsmaterial.  
Det ger en kontinuerlig, skyddande luftspärr som hjälper till att minimera luftläckage och luftinfiltration och gör att 
värmeöverföringen minskar enormt.

EIFS-system (Exterior insulation and finish system) betecknar en utvändig finish med flera skikt som förser utomhusväggar 

med en isolerande vattentät yta. Energieffektivitet tillsammans med estetik och kreativ frihet gör EIFS till ett populärt  

isoleringssystem runt om i världen. Vanligtvis består EIFS av sex skikt, där de vätskebaserade skikten kan appliceras med 

Graco-utrustning.

1. Ett valfritt vattentätt spärrskikt som täcker underlaget
2. Fästmaterial för att fästa isoleringsskivan på den stödjande konstruktionen (i vissa fall kan mekaniska fästelement användas) 
3. Isoleringsskiva (vanligtvis EPS), fästs på underlaget i ytterväggen, vanligtvis med något fästmaterial 
4.  Grundskikt, ett akryl- eller polymerbaserat cementlager som appliceras ovanpå isoleringen, som därefter förstärks med 

förstärkningsnät av fiberglas
5. örstärkningsnät, bäddas in i grundskiktsmaterialet
6. Ytfinish, en strukturerad ytbeläggning som är dekorativ och skyddande.

Fästmaterial

Valfritt vattentätt spärrskikt

Förstärkningsnät

Grundskikt

Reinforcing mesh

Grundskikt

Finish
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ISOLERING

ToughTek™

Pumpen ToughTek S340 från Graco klarar  
enkelt av både puts och EIFS-material för 
grundskikt, ytbeläggningar och luft- och vat-
tentäta material för spärrskikt. Appliceringen 
sker i en jämn, stabil takt.

    Plug and play – pumpen ToughTek 
F340e ansluts till ett vanligt eluttag 
på 230 V eller 120 V

    Variabel hastighetskontroll – ange 
exakt den hastighet som du behöver

  Fjärrstyrd på/av-omkopplare som 
tillval – låter den som arbetar med 
munstycket starta och stoppa pumpen

Reactor™ 2
System för flerkomponentsdosering för 
sprutning av polyuretanskum (PUR). Perfekt 
för att isolera hålrum i väggar, golv, vindar, 
källare och kryputrymmen.
 
 
 

 
   Cämn temperaturstyrning,  

även när du sprutar med  
maximalt vätskeflödes

   Utmärkt hållbarhet och  
prestanda vid hög belastning

   Övervaka, spåra och samla in  
alla sprutdata

EIFSEIFSPUR

Air-assistAir-assistDrivs elektriskt, hydrauliskt  
eller med luft

RTX™

Basmodell för sporadiska EIFS-jobb, med 
en kompakt utformning som gör att RTX 
är lätt att flytta runt på arbetsplatser inom 
bostadssektorn. Ingen extern kompressor 
behövs eftersom den är inbyggd i sprutan. 
Grundskiktet och ytbeläggningen kan spru-
tas med en ballaststorlek på upp till 3 mm.
 

    230 V-system med inbyggd  
kompressor

   Plug-and-play: enkel styrning
   Kompakt och lätt att flytta runt
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2. Jämn ytfinish

Ett mycket välanvänt och populärt sätt att spackla innerväggar är att applicera ett (eller flera) lager spackel relativt 
tunt. Efter appliceringen bearbetas beläggningen till en slät och jämn ytfinish. Med Airless-tillämpningen kan du 
spara tid, vare sig du använder torrt pulver eller en färdig blandning som vanligtvis finns i säckar eller hinkar.

Gips eller mineralbaserade pulver appliceras fortfarande mest för hand. Trots det kan man, om förhållandet och 
metoden för vattenblandning är korrekt, även här använda Airless-tillämpningen. Dessa material används vanligtvis 
på porösare underlag som kräver en högre fyllnadsgrad.

Färdigblandade polymermodifierade ytmaterial kommer i olika behållare – vanligen säckar och hinkar. Beroende 
på underlaget kan blandningen variera från tunga viskösa material som kan fylla porösare underlag, exempelvis 
betong eller kalkstensblock, till vätskor för väldigt tunna skikt på gipsväggar.
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APX™

Ett system med allt i ett. En behållare ingår 
och systemet kan hantera ett brett utbud 
av färdigblandade material samt ett och 
annat pulverjobb. Med det högsta flödet 
per kvadratmeter är APX pulvermästaren 
av dessa tre lösningar för slutspackling. 

   Fler kvadrat per dag
    Lägg mindre tid och pengar på 

underhåll och reparationer Inga  
fler dyra stillestånd!

    Snabb och enkel transport till,  
från och på arbetsplatsen

T-Max™

T-Max, som är mångsidig när det kommer 
till material, passar bäst om du letar efter 
ett system som även kan hantera pulver-
material. Det är den perfekta lösningen 
för att fylla porösa underlag, som tak av  
betongplattor.

    Du kan göra besparingar på upp  
till 30 % jämfört med om du gör 
arbetet för hand

   Upp till 30 meter slang möjligt
    Nästan alla typer av spackel kan 

sprutas utan kompress
    Spruta dekorativa material med 

hjälp av en extern kompressor

PULVER & FÄRDIG BLANDNINGPULVER & FÄRDIG BLANDNING

AirlessAir-assist

T-Max APX Mark Max
MATERIAL Pulver: ****

Färdig blandning: ****
Färg:

Pulver: ***
Färdig blandning: *****

Färg: **

Pulver: *
Färdig blandning: ****

Färg: *****

SLANGLÄNGD ** *** *****

RÖRLIGHET *** *** *****

EFFEKTIVITET *** ***** ****

Mark Max™

Kombinera med en extern behållare eller 
använd direktsugning från en hink. Den är 
enklast att flytta runt på arbetsplatsen och 
väldigt mångsidig eftersom du även kan 
använda denna spruta för målningsjobb för 
ett komplett ytresultat.

    Du kan göra besparingar på upp  
till 30 % jämfört med om du gör 
arbetet för hand

   Upp till 70 meter slang möjligt
    Nästan alla typer av spackel kan 

sprutas utan kompressor

LÄTT FÄRDIG BLANDNING

Airless

FINISH



TEXTURE
TEXTURE

TEXTURE

10

2. Texturfinish

En texturfinish kan ibland vara mer önskvärd än en jämn ytfinish antingen på grund av estetiska skäl eller kostna-
den per kvadratmeter. Denna finish kräver normalt att luft tillförs till finfördelningsprocessen (i motsats till ”endast 
airless”-metoder).

Materialen varierar från pulver till färdiga blandningar, med eller utan ballast.

En strukturerad yta med jämna material uppnås genom att lägga till en sönderdelningssats till pistolen i din 
Airless-enhet. Luften sönderdelar materialen i större droppar och slungar dem på det invändiga underlaget.  
Användaren kan sedan välja olika metoder för att uppnå specifika ytfinisher, från att lämna ytan som den är till att 
tillföra textur med en putsslev.

Material som innehåller ballast kräver också luft för sönderdelning, men kan inte appliceras med ett Airless- 
system. Här är andra lösningar att föredra.
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DRIVS ELEKTRISKT

Ballast upp till 8 mm

RTX™

KORNSTORLEK:  Ballast upp till 3 mm.

TX 5500-serien har konfigurerats för att 
kunna hantera inomhusjobb av alla storlekar. 
Perfekt för entreprenörer med större  
bostadshusprojekt och kommersiella projekt 
som behöver en kompakt men ändå kraft-
full texturspruta som klarar av att hantera 
flera olika material.

   Lerputs och ytbeläggningar
    Grundskikt, förblandade material 

och pulver
    EIFS-ytbeläggningar, förblandade 

material och pulver
    Slutspackel för inomhus- och  

utomhusbruk
  Akustikspackel

DRIVS ELEKTRISKT

Ballast upp till 3 mm

T-Max™

KORNSTORLEK:  Ballast upp till 1 mm.  

T-Max, som är mångsidig när det kommer 
till material, passar bäst om du letar efter 
ett system som kan hantera både Airless- 
material och dekorativa finisher. Anslut en 
extern kompressor så kan du spruta material 
med ballast på upp till 1 mm.

    Nästan alla typer av spackel kan 
sprutas med (air-assist) eller utan 
(airless) kompressor.

DRIVS ELEKTRISKT

Ballast upp till 1 mm

FastFinish behållare 
och kompressor
KORNSTORLEK:  Ballast upp till 8 mm.
  
Behållarpistolen FastFinish kan levereras 
separat eller med Gracos FastFinish behål-
larlösa kompressor för maximalt material-
flöde och maximal luft. separat eller med 
Gracos FastFinish behållarlösa kompressor 
för maximalt materialflöde och maximal luft.
 
Sprutar akustikmaterial, fuktisolerande 
material, brandskyddsmaterial och de flesta 
vanliga puts- eller texturmaterial.  

    Sprutar allt!Jämn finish och maximal 
effektivitet

    Locket håller materialen fräscha och 
minskar spill

    Hållbart pistolhus i aluminium som 
enkelt klarar av påfrestningarna på 
arbetsplatsen

  Avtryckare för enkel inställning av 
vätskeflödet

    Luftreglering för total sprutbildskontroll 

FINISH



©2018 Graco Distribution BVBA 300764SV  Rev.A  10/18 Tryckt i Europa.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare. 
Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. 
Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

INFORMATION OM GRACO
Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos 
produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment färg och viskösa material 
som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö. Företagets framgång grundas på 
teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med 
kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett 
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www.graco.com

Upptäck din lösning


