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°C-MAX

Graco airless slangverwarmingssysteem
Spuit verf onder optimale omstandigheden

°C-MAX VOORDELEN
• Variabele temperatuurregeling tot 60 °C
Stel de door uw verffabrikant geadviseerde temperatuur in en uw verf
is altijd in optimale conditie om gespoten te worden.
• Omdat uw materiaal verwarmd wordt, heeft het een lagere viscositeit
ontstaat minder nevel en dat geeft een perfecte afwerking.
• Modulair ontwerp
De geoptimaliseerde elektronica past op alle elektrische aanzuigpompen van Graco.

Professional Airless Applications
°C-MAX 1513 - °C-MAX 3023
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°C-MAX

Wanneer warmte een behoefte wordt

De afgelopen 5 jaar hebben materiaalfabrikanten
tijd noch moeite gespaard om nieuwe generaties
verf te ontwikkelen die inspelen op nieuwe
behoeften van de markt, zoals:

- Spuiten met minder nevel,
om het aantal toepassingsgebieden uit te breiden

- Het milieu beschermen:

°C-Control
De temperatuurregeling
past het verwarmingsniveau
automatisch aan de druk
en de gebruikte tipafmetingen aan.
Geoptimaliseerd om te werken met
zuigerpompspuitmachines van Graco.

door de uitstoot van schadelijke stoffen
te beperken (VOC 2010)

- Efﬁciënter werken
door dikke coatings in één keer aan te
brengen zoals brandvertragende materialen en
roestwerende verfsoorten.

Variabele temperatuurinstelling
Om de temperatuur in te stellen:
- schakel de °C-MAX in met de aan/uit-knop.
- selecteer de temperatuur met “+” of “-”
- bevestig de temperatuur en begin te spuiten.

°C-MAX VERWARMINGSSYSTEMEN
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materiaal
gaan hand in hand met nieuwe innovaties op het
gebied van spuittoestellen. Om in te spelen op
deze nieuwe trends, heeft Graco haar assortiment
voor schilders uitgebreid met °C-MAX.
Het °C-Max-verwarmingssysteem werkt als
een ketel. Een elektrische weerstand in de
°C-Max-slang wordt in contact gebracht met
de verf en verwarmt het materiaal geleidelijk
over de volledige lengte van de slang op.

Extra stopcontact
Steek de stekker van de spuitmachine in het
stopcontact. Vul de machine. Schakel uw °C-MAX aan
en voer de druk langzaam op. Praktisch wanneer er
maar één stopcontact beschikbaar is op uw werkplek.

°C-MAX Slang
Airless slang met geïntegreerde elektrische weerstand.
Kan probleemloos tipafmetingen van 0,013"
(°C-MAX 1513) of 0,023" (°C-MAX 3023) aan.
Ontworpen om te spuiten tot 230 bar.

Het elektronische brein, de °C-Control,
garandeert een geleidelijke temperatuurinstelling
tot 60 °C en is geprogrammeerd voor de
aanzuigpomptechnologie van Graco.
Er zijn 2 modellen verkrijgbaar: °C-MAX 1513
en °C-MAX 3023, met slangen van respectievelijk
15 en 30 m, voor tipformaten van 0,013" en 0,023".

Materialen & toepassingen
°C-MAX 3023 is geoptimaliseerd om nevel te beperken tijdens het spuiten van gevels of om
brandvertragende materialen efﬁciënter te spuiten. De compactere °C-MAX 1513 is gemaakt voor ﬁjne
afwerkingsklussen zoals deuren, radiatoren, meubels of om nevel te beperken bij renovatieprojecten.
°C-Max garandeert tijdwinst dankzij de snellere droogtijden en optimale omstandigheden voor het
spuiten van verwarmd materiaal. Werkt uitstekend met olie, lak, grondverf, verf voor binnen en buiten,
brandvertragende materialen en corrosiewerende verf*. Voor materialen op solvenbasis raden we aan
de °C-MAX alleen te gebruiken voor buitentoepassingen.
* Raadpleeg altijd de technische gegevensbladen van de materiaalfabrikant voordat u materiaal verwarmt.

QuickConnector
Gemakkelijk en veilig te installeren
volgens de veiligheidsspeciﬁcaties.

GOED OM TE WETEN
ThermoConnector™,
eenvoudig en handig
Schroef de aanwezige slang los
en vervang deze door de ThermoConnector.
Werkt met alle elektrische Graco spuitmachines.

Steek de stekker in het stopcontact
en begin te spuiten.
Uiterst praktisch,
vooral wanneer gewerkt wordt
met een ingebouwde slanghaspel.

MINDER NEVEL – MILIEUVRIENDELIJK
Wist u dat slechts 10% van de buitengevels
gespoten wordt? De belangrijkste reden is de
mogelijke schade door nevel. De hoeveelheid nevel
kan aanzienlijk beperkt worden door het materiaal
te verwarmen.

ULTRA® MAX II PLATINUM
SLANGHASPEL EN AFSTANDSBEDIENING
Door de °C-MAX 3023 te combineren met
een van Graco’s Ultra® Max II Platinumtoestellen beschikt u over een optimaal toestel om
gevels te spuiten. Met de ingebouwde slanghaspel
verliest u geen tijd met het handmatig afrollen en
oprollen van uw slang. Met de afstandsbediening
kunt u de druk aanpassen vanaf een stelling
afhankelijk van het feit of u grote oppervlakken of
deuren en ramen moet spuiten.

L.O.K
Hulpslang
Standaard geleverd met hulpslang
van 1,5 m x 3/16" om comfortabel te kunnen
spuiten op ladders, stellingen en liftwagens.
Eenvoudig in het gebruik
Slechts één schakelaar
om uw °C-MAX aan en uit te zetten.
TIP: schakel steeds wanneer het mogelijk is
uw °C-MAX uit en spuit airless onverwarmd
materiaal. Bespaar energie en
voorkom voortijdige slijtage van
uw spuitmachine.

VOC 2010
Door de introductie van de VOC 2010-wetgeving zijn sommige materialen op de markt
tegenwoordig zo dik dat ze gespoten moeten worden met lucht EN extra warmte om
een optimaal spuitpatroon te verkrijgen.
Door uw °C-MAX-verwarmingssysteem te gebruiken in combinatie met de Graco
FinishPro™ spuitmachines kunt u probleemloos de nieuwste generatie lakken spuiten.
De ingebouwde compressor is ontworpen om een optimale luchtdruk te leveren voor
een Graco pistool!
Vergeet niet om uw materiaalhouder te bestellen!

Gebruik de kit voor nevelarm
spuiten (Low Overspray Kit) om de
nevel terug te brengen tot een minimum en het
rendement van uw spuitmachine te verdubbelen. Met
het L.O.K.-systeem van Graco kunt u nu bijna al uw
buitenprojecten spuiten! Spuit en rol na, en bespaar
met dit innovatieve systeem tot 50% van uw tijd.

! TIP
Graco Ultra® Max spuitmachines hebben
2 slanguitlaten zodat het °C-Max-systeem
gemonteerd kan worden terwijl de originele slang
ook aangesloten is. Gebruik ze samen of wissel af
zonder het ongemak van aan- en afkoppelen.

°C-MAX™ accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van de modulair ontworpen °C-MAX

Verbeter uw spuitkwaliteit
CleanShot™ staafpistool met RAC X tiphouder
287026
90 cm
287027
180 cm

TIPS zijn UITERST BELANGRIJK: bepaal uw ultieme
spuitpatroon. Voor optimale prestaties met °C-MAX:
LL5xxx
Zwarte RAC® V tips om nevel te beperken op
gevels
FFAxxx
Groene RAC X tips voor airless ﬁjne afwerking
AAMxxx Platte tips voor luchtondersteunde ﬁjne afwerking
PAAxxx
Blauwe RAC X tips voor geringe nevel bij
het spuiten van binnenwanden
246215
RAC X tiphouder voor FFA- en PAAxxx tips
243161
RAC V tiphouder voor LL5xxx tips
220247
Tiphouder voor platte AAMxxx tips

Rollers voor buitengebruik (volledig)
6880095 30 cm vast
098084
90-180 cm uitschuifbaar
098085
45-90 cm uitschuifbaar
Hulpslangen (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
Elektrische uitbreidingsset voor °C-MAX
24E777
15 m

Pistolen om te spuiten bij hogere temperaturen.
Gebruik een pistool dat u beschermt tegen de warmte.
257380
AA30 pistool (standaard bij FinishPro 290)
289604
G40 pistool voor luchtondersteunde ﬁjne
afwerking (standaard bij FinishPro 390 & 395)
246240
Silver pistool
Tipverlengstukken
met RAC X tiphouder
287019
25 cm
287021
50 cm

5,7 l complete materiaalhouder
24B250 FinishPro 290
288526
FinishPro 390/395 + ST Max
Kit voor nevelarm spuiten
248947
L.O.K.

287020
287022

40 cm
75 cm

Slangkoppelingen
156971
1/4" x 1/4"

157350

1/4" x 3/8"

GEBRUIK uw huidige SPUITMACHINE of combineer uw °C-Max met een toestel dat het best voldoet
24E680 °C-MAX 1513
met FinishPro™ 290
Instapmodel hoofdzakelijk om objecten ﬁjn
af te werken met uitzonderlijk weinig nevel
en met een uiterst hoge afwerkkwaliteit
dankzij de ingebouwde compressor.

24E681 °C-MAX 1513
met ST Max™ II 495 Hi-Boy
Ideaal voor zowel ﬁjne afwerkingsklussen
als airless spuiten van renovatieprojecten.

°C-MAX

°C-MAX 3023

°C-MAX 1513

aan uw persoonlijke behoeften. We hebben er een paar voor u geselecteerd:
24E682 °C-MAX 3023
met ST Max™ II 595 Hi-Boy
Vooral bedoeld voor airless
spuitprojecten binnen, met af en toe ﬁjne
afwerkingsklussen of verfklussen buiten.

24E683 °C-MAX 3023
met Ultra® Max II 695 Platinum
De ideale machine om gevels te spuiten
met weinig nevel, met slanghaspel en
draadloze afstandsbediening.

Technische gegevens

COMPLEET
De °C-MAX wordt geleverd met °C-Control, °C-Max-slang,
ThermoConnector en hulpslang van 3/16" x 1,5 m.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Onderdeelnummer:
Slanglengte
Extra hulpslang
Max. tipformaat - 230 bar (3300 PSI), verf
Vermogen - Watt
Max. temperatuur - °C
Standaard temperatuurinstellingen
Max. druk - bar (psi)
Stroomverbruik - spanning
Aanbevolen toestellen
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°C-MAX 1513
24E656
15 m
3/16" x 1,5 m
0,013"
1500 W
60°
30°
230 (3300)
6,5 A - 230 V AC
FinishPro™ - ST Max™

°C-MAX 3023
24E657
30 m
3/16" x 1,5 m
0,023"
2100 W
60°
45°
230 (3300)
10 A - 230 V AC
Ultra® Max - Mark™ V
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