AAF-tips voor fijne afwerking
Een complete serie luchtondersteunde tips

fijne
afwerking
voor

Tips die voldoen aan de vereisten voor verschillende toepassingen!
• AAF-tips zijn ontworpen voor handmatige G15/G40-pistolen en automatische luchtondersteunde G40-pistolen
• Voorverstuiver helpt bij het vernevelen van pseudoplastische materialen, waaronder materialen op waterbasis
en lakken
• Voorverstuiver maakt lagere drukinstellingen mogelijk, waardoor overspray wordt beperkt en het spuitrendement
en de levensduur van de tip toenemen
• In combinatie met de luchtkap zorgt de tip voor een fijn spuitresultaat
• Een lager intern volume voorkomt ophoping van materiaal op de tip

B E W E Z E N K W A L I T E I T. T O O N A A N G E V E N D E T E C H N O L O G I E .

Bestelinformatie
Keuzeoverzicht tips voor fijne afwerking
met voorverstuiver
Aanbevolen voor toepassingen die vragen om kwalitatief hoogwaardige
afwerking bij lage en middelhoge druk. AAF-tips zijn voorzien van een
voorverstuiver die helpt bij het vernevelen van pseudoplastische materialen,
waaronder lakken. Bestel de gewenste tip (bestelnr. AAFxxx).

Handmatige G15/G40-spuiten

*Materiaaluitvoer,
lpm (fl oz/min)
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*Tips worden getest in water

De assortimenten AAM- en GG4-spuittips zijn ook beschikbaar voor de G15/
G40 luchtondersteunde spuitpistolen.

Automatische G40-pistolen
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