BRUKSANVISNING
RESERVDELSLISTA

307-6711
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Rev B

PRESIDENT PUMPAR 3:1
25 bar max arbetstryck
MODELL 218-747 Serie A
Pump i rostfritt stal, "Severe Duty-behandlad"*,
kort utfiirande
MODELL 218-767 Serie A
Pump I kolstal, kort utforande
MODELL 218-768 Serie A
Pump i kolstal, 200 I-utforande
MODELL 218-795 Serie A
Pump i rostfritt stal, "Severe Duty-behandlad"*,
200 I-utfiirande
LJUDDi«.MPARSATS 214-873
fOr att minska Ijudnivan

*

"Severe Duty"-behandlad pump innebar
att pumpens slitytor ar hardfOrkromade
enligt den s k "Severe Duty"-metoden
och att packningarna ar tillverkade i
det nya materialet UHMW polyetylen for
basta bestandighet mot korrosion och
slitage.

Modell 218-767

GRACO, Box 25095, 100 23 Stockholm

ALLMANNA SAKERHETSANVISNINGAR
FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN
All felaktig anvandning av

~sprututrustningen

eller ti llbehoren, som for hogt arbetstryck,

andring av delar, anvandning av icke f5renliga kemikalier eller farger eller anvandning av slitna

eller skadade delar kan medfora att dessa brister eller sprangs och detta kan resu1tera i allvarliga
kroppsskador, eldsvada, explosion eller annan skada p, egendom.

Andra e11er modifiera ALDRIG nagon del av denna sprututrustning. Detta kan innebara att utrustningen
far fe1aktig funktion.
KONTROLLERA all sprututrustning rege1bundet och reparera e11er byt ut slitna e11er skadade de1ar
omede 1bart.
Denna pump ar konstruerad for ett maxi malt arbelstryck av 25 bar vid ett ing,ende 1ufttryck av
maxi malt 8 bar. Man skall alltid strava efter alt ligga under maxi malt arbetstryck vid kontinuerlig
anvandning av pumpen. Oetsamma ga11er for samt1iga ingaende komponenter eller til1behor i systemet.
Se till att alla farger och losningsmedel ar lampliga for delarna ; kontakt med vatskan en1igt
tekn;ska data pa sista sidan. En lista over konstruktionsmaterialets kemiska resistens och/e11er
farg1everantorens information ger besked om detta.
Anvisn;ngar for tryckavlastning
For att minska risken for al1var1iga kroppsskador, ocksa innefattande inlrangningsskador eller
skador orsakade av ror1iga delar, ska11 a111;d dessa anvisningar fo1jas nar systemel slangs av
vid kontroll e11er service av nagon del av utrustningen. Vid installation, rengoring eller byte av
munslycke e11er narhelsl man slular alt sprula skall fo1jande iakttas:
1
2
3
4
5

stang av luftti llforse1nti 11 pumpen.
stang av den avluflande 1uftkranen (erfordras i systemet).
Tryckav1asta genom att trycka av pistolen i en jordad metallburk avsedd for fargspill.
Oppna pump ens draneringsventi 1 i samma jordade metallburk.
Lamna denna ventil oppen tills utrustningen ar fardig att tas i bruk igen.

am man misstanker all munstyckel e11er slangen ar hell igensatt eller att tryckel inte he1t har
evakuerats en1igl ovanstaende anvisningar, kan man myckel forsiktigl lossa kopplingen pa fargslangen
och av1asta trycket successivt for att sedan 10ssa helt for full Iryckav1astning. Nu kan munstycket
e11er slangen rengoras.
ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA
Stalisk e1ektricilel a1stras av f16deshastighelen pa fargen genom pump, slang och sprutpistol, Om inte
varje del av utruslningen ar ordent1igt jordad, kan gnistbildning ske och utrustningen kan utgora en
fara. Gnislbildning kan ocks. ske nar stickkontakten p1uggas i el1er ur natspanningen. Gnisior kan
anianda angor fran l,sningsmede1, den farg som sprutas, dammpartiklar och andra lattantand1iga substanser,
vi1kel kan fororsaka brand eller explosion och resu1tera i a11var1iga kroppsskadar och skador pa fastighet
och egendom. P1ugga inte i e11er ur nagon kontakt till natspanningen i sprutzonen, om den allra minsta
risk finns att losningsmede1sangor i 1uften kan antandas. Om man marker nagon sam helst gnista e11er
kanner en 1iten stol SKALL MAN SLUTA SPRUTA OMEDELBART. Kontrallera alt he1a sysiemet ar ardent1igt jordat.
Borja inte spruta igen forran fe1et ar atgardai.
Jardning
For att minska risken for statisk gnislbi1dning ska11 sprututrustning i sprutzonen jordas. Kantrol1era
a11tid de laka1a e1eklriska bestamme1serna och sprututrustningens separata skotse1instruktion for
dela1jerade jordningsforeskrifter. Se till att systemet ar ans1utet till en ordent1ig jardforbindelse.
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Pumpen eller sprulan: am
forlangningskabeln i ell
anvands skall den iordas
skolselinslruklionen for

en eleklrisk sprula anvands, plugga i konlaklen till nalspanningen eller
ordenlligl iordal ullag. am en annan Iyp av pump eller sprulutruslning
genom anvandning av en separat jordlina med klammer som beskrivs i
pumpen.

2

Kompressor och hydraulaggregal: Jordas enligl lillverkarens rekommendalioner.

3

Fargslang: Anvand endasl jordad slang med en maximal sammanlaqd langd av 150 m for all garantera
jordforbindelse. Se vidare FARGSLANGENS JOROFOR8INOELSE.

4

Sprulpislolen: Jordas genom anslutning till en rikligl jordad fargslang och sprula eller pump.

5

Obieklel som sprulas: Jordas enligl lokala beslammelser.

6

Alla farg- och losningsmedelsburkar iordas enligl lokala beslamrnelser. Anvand endast metallbehallare som ar elektriskt ledande. P1acera inle burken pa en icke ledande yta, I ex papper eller
masonit som bryter jordforbindelsen.
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For atl behalla jordforbindelsen vid spolning el1er Iryckavlaslning ska11 en del av pislolens melall
hallas mol burkens insida nar pistolen trycks avo

2
For att iorda pumpen, lossa jordskruvens 1asmut!er (W) och brieka (X). Anslu! ena anden av 1,5 mm
jordledningen (Y) i spa ret (Z) oeh dra al 1asmullern ordentligt. Se fig 1. Ans1ut ledningens andra
ande Ii 11 iord. Se sid 8 betraffande !illbehor for jord1edning och klammer.

y
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FARA 11ED RIiRLIGA OELAR
Rorliga delar kan nypa el1er allvarligt skada fingrar eller andra kroppsdelar. VIOROR INTE ror1iga de1ar
vid uppslartning eller nar ulruslningen ar i drifl. Sla ifran kraflkallan och avlasla Iryckel en1igl
ANVISNINGAR FOR TRYCKAVLASTNING pa sid 1 innan nagon service ulfors pa sprululruslningen, for alt
forhindra all pumpen gar nago! extra pumps1ag.
Sakerhel vid skoljning oeh rengoring
Fore skoljning, se till all hela syslemel och spillburken ar ordenlligl jordade. Se JORONING enligl ovan.
Folj anvisningarna for Iryckavlaslning enligl ovan oeh la bort luftmunstycket fran pislolen. Anvand
alliid lagsla mojliga farglryck och behall konlaklen melall mot metall mellan pistolen och den jordade
melallburken under renspolningen for atl minska risken for inlrangningsskador, gnislbildning pa grund av
slalisk eleklricitel och slank.
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TYPISK INSTALLATION
Luft Iedni ng
Fargledning

o
l

Primar returledning

A
8
C
D
E
F

Avluftande luftkran
Tryckluftregulator/luftfilter
Smorjapparat
Jordledning
Avtappningskran for farg
Tryckutjamningstank

Sekundar returledning

G Avstangningskran
H Farg fi 11 er
J Fargtryckregulator
K Konventionell sprutpistol med cirkulation
L Returtryckregulator

INSTALLATION
08S! Referensnummer och bokstaver inom parentes i text en refererar till detaljer i figuren
och reservdelsritningen.
Se si d 8 och 9 for ti llbehor.
Den typiska installationen ovan ar bara en vagledning vid val och installation av nodvandiga extra
tillbehor. Kontakta din Graco-representant for radfragning nar det galler design av ett system som
passar dina speciella behov.
Dimensionsritning och monteringshal visas pa sid 9. Se till att pumpen har ett spel pa 10 mm fran
200 l-fatets botten.
08S! Tva tillbehor maste alltid finnas pa systemet - en avluftande luftkran (A)
och en draneringskran (E) for att minska risken for allvarliga kroppsskador
som intrangningsskador, stank i ogonen och skador fororsakade av rorliga delar vid
reparation av pumpen.
Luftventilen evakuerar luften som ar instangd mellan luttventilen och luftmotorn efter
det att luften stangts avo
Draneringsventilen avlastar materialtrycket i pumpdelen, slangen och pistolen.
Att tryckavlasta genom atttrycka av pistolen kan vara otillrackligt.
Installera luftbehandlingsgruppen i den ordning Som visaa i TYPISK INSTALLATION. Montera en smorjapparat (C)
nara pumpens luftintag for automatisk smorjning av luftmotorn. satt in ett luftfilter och en tryckluftregulator (8) for att ta bod smuts och vaHen fran tryckluften i ledningen och for att reglera lufttrycket
till pumpen. Montera en avluftande luftkran (A) efter tryckluftregulatorn men fore smorjapparaten for
att avlufta innestangd luft mel Ian kranen och pumpen.
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Ett luftfilter i kambinatian med en regulatar (8) bor acksa manteras pa luftledningen till sprutpistalerna (K).
Pa fargledningen skall installeras en avtappningskran (E) for farg, en pulsatiansdampare (F) for
att minska pulsatianerna ach ett eller flera fargfilter (H) med avstangningskranar i syfte att
anvanda ett fi lter medan det andra rengors.
Varje fargslang till sprutpistalerna bor acksa enligt exemplet utrustas med en fargtryckregulatar (J)
for separat fargtryckjustering.
Pa respekti ve retur 1edni ng for farg manteras en returtryckregu latar (L) efter si sta pi sta luttaget for
att ge ett kanstant returtryck for samtliga sprutpistaler ach erforderligt tryck for cirkulationen.
Se till att alla luft- ach fargslangar ar riktigt dimensianerade for systemet.
Jardning
Ordentlig jardning ar viktig for att uppna ett sakert system. F61j anvisningarna for ELD- ELLER
EXPLOSIONSFARA pa sid 1 for att iarda pumpen ach systemet.
ORI FT
Pump en har fabrikstestals med en SAE 10 alja ach alja finns kvar i pump en for alt skydda den mal
karrasian. Olia forarenar den Targ sam skan pumpas,- varfor pumpen forst skallskoljas med ett
lampligl losningsmedel.
Om pumpen i nte ska 11 manteras i fargfatet, ska 11 packni ngsmutterns a1ie kapp fyllas Ii 11 ha lften med
Gracas TSL-alia. Hall aliekappen fylld hela tiden for att forhindra att fargen sam pumpas tarkar
pa kalvslangen ach skadar halspackningarna.
Anvand en tryckluftregulatar (8) for atl kantrallera fargtrycket ach pumphastigheten. Anvand alltid
lagsta nodvandiga tryck for att uppna on skat resullat. Hogre tryck forarsakar storre slitage ach
medfor vanligtvis inte forbatlrat sprutresultat.
OSS! For att minska risken for overbelastning pa trycksidan, sam kan resultera i atl
kampanenter brister ach forarsakar allvarliga krappsskadar, overskrid ALDRIG 8 bar
max ingaende lufttryck till pumpen.
ett cirkulerande system gar pumpen kantinuerligt ach minskar eller okar hastigheten alltefter
fargbehavel tills lufttillforseln slangs avo
I ett icke cirkulerande system, med tillrackligt tryck pa luften till pumpmatarn, startar pump en
nar sprulpistalen oppnas ach slannar mol tryck nar sprutpistalen stangs.
Om pumpen accellererar snabbt ach gar for fart, skall den omedelbart stappas. Kantrallera fargbehallaren
ach fyll pa am sa erfardras. Fyll upp pump en for att eliminera all luft fran systemet eller renspala
pumpen ach tryckavlasta enligt anvisningarna.
Juslering av kalv ach batlenvenlil
Kalvventilens ach bottenventilens kulspel slalls in pa fabrik for all pumpa medelviskosa material,
t ex farg Tor sprutapplicering. Se separat bruksanvisning 307-652 for pumpdelen for juslering av
venlilerna lill lagre respektive hogre viskasitet.
SKOTSEL AV PUMPEN
Vard av pumpen vid avstangning
Stang alllid av pumpen i pumpslagets battenlage for alt forhindra att farg tarkar pa kalvstangen
vilket skadar halspackningarna.
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OBS! Folj alltid ANVISNINGAR FOR TRYCKAVLASTNING pa sid 1, nar sprutningen upphor
och fore kantroll eller reparation av nagon del i systemet, for att minska
risken for allvarliga kroppsskador.
Om farger med hardare pumpas, skall systemet spolas med Himpligt losningsmedel inom 'potlife-tiden"
for att forhindra att fargen hardnar i pumpdelen eller slangarna.
Renspolning

For att minska risken for skadar fororsakade av stank ach sta!isk elektricitet skall alltid pistalen
hallas mot sidan av den jordade spillburken. Anvand lagsta mojliga tryck vid spolningen.
Rostskydd for pumpar i kolstal
OBS! Va!ten och aven luft med hog relativ fuktighet kan fororsaka att pump en korroderar.
For att forhindra korrosion skall pumpen ~LDRIG lamnas fylld med vatten eller luft.
Efter renspolning skall pumpen a!er skoljas med lacknafta eller nagot petroleumbaserat
losningsmedel, !ryckavlas!as och lamnas med lacknaftan kvar i pumpen. Folj noggran!
ANVISNINGAR FOR TRYCKAVLASTNING pa sid 1.
OBS! Pump en far ALDR IG anvandas med 1uftmatorns tackp litar borttagna. At! lita luftmotarn
g8 med dessa platar borttagna kan medfora fara for allvarliga skador pa fingrarna,
om de fastnar i den rorliga luftmotorkolven.
FELSOKNINGSSCHEMA
PROBLEM

ORSAK

ATGARD

Pump en arbetar men trycket
lagt vid bada slagen.

Igensatt ledning eller
oti llracklig lufHi llforsel.

Rengor eller aka flodet.

Otillracklig! lufttryck,
stangda eller igensatta
ventil er.

aka trycket.
Oppna, rengor.

Slut pa fargo

Fyll pa fargo

Igensa!t fargledning,
igensatta ventiler.

Rengor.

Kolv- och bottenventil behover Justera, se sid 4.
justeras.

Packningsmuttern for hart
dragen.

Lossa.

Los packningsmutter eller
slitna packningar.

Ora at eller byt packningar.

Pumpen arbetar men trycket ar
lagt vid nedatgaende pumps lag.

Oppen eller sliten bottenventil.

Rengor el1er gar service.

Pumpen arbetar men trycket ar
lagt vid uppatgaende pumps lag.

Oppen kolvventil. Sliten
kolv eller slitna kolvpackningar.

Rengor eller gar service.

Pump en arbetar - men oregelbundet. Fargen har tagit slut.
Den kaviterar.
Oppen eller sliten bottenventil eller slitna halspackningar.
Kolv- Dch bottenventil
behover justeras.
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Fyll pL
Rengor eller utfor service.
Justera, se sid 4.

PROBLEM

ORSAK

ATGARO

Igensatt ledning eller
lufttillforsel.

Rengor eller oka flodet.

Pump en arbetar inte.

otillr~cklig

Otillrackligt lufttryck,
st~ngda eller igensatta
ventil er.

Oppna, rengor.

Oka trycket.

Slut po fiirg.

Fyll pa.

Igensatt fargledning,
igensatta ventiler.

Rengor

Trasig luftmotor.

Utfor servi ceo

Torkad fiirg po kolvstangen.

Utf6r servi ce.

RESERVOELSFORTECKNING

RESERVDELSRITNING

Modell 218-767 Serie A
3:1 President pump kort modell i kolsHl

Enbart
mode 11
218-747

~5

Pas nr

Det nr

Benamni ng

1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13

205-038
219-071
218-754
100-579
106-520
156-082
172-446
181-120
181-121
162-648
160-026

President luftmotor, se 306-982
Forbindelsestang 144,5 mm
Pumpdel i kolstal, se 307-652
Saxpinne 2,8 x 25,4 mm
Skruv nr 6-32 9,7 mm
O-ring
Skylt modellnummer
Returror 325,4 mm
Matarror 196,9 mm
Lasbri cka l'
Mutter 3/4"

Anta 1
1
1
1
1

2

1
1

1
1
2
2

Modell 218-747 Serie A
3:1 President pump kort modell i rostfritt utforande
Pos nr Oet nr

1
2

3

3
4
5
6
8
9
10
12
13
14

210-007
219-072
218-746
100-579
106-520
156-082
166-443
172-446
1BO-986
162-648
171-217
171-439

Benamni ng

President luftmotor, se 307-157
Forbindelsestang 144,5 mm
Pumpdel i rostfritt stal, se 307-652
Saxpinne 2,8 x 25,4 mm
Skruv nr 6-32 9,7 mm
O-ring
Nippel 1" x 3/4' npt
Skylt modellnummer
Returror 325,4 mm
Lasbricka 1"
Mutter 3/4' - 11
Nippel 1" x 3/4"

Antal
1
1
1
1

2

1
1
1
1

2
2
1
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RESERVDELSRITNING

RESERVOELSFORTECKNING
Modell 218-768 Serie A
3:1 pump i kolstal for 200
Pas nr Oet nr

1
2

3

4

5

6
7

8

9
10

11

12
13

205-038
205-049
218-754
100-579
106-520
156-081
100-081
160-031
172-446
162-646
162-647
162-648
160-026

fat

Benamning
President luftmotor, se 306-982
Farbindelsestang 463," mm
Pumpdel i kolstll, se 307-652
Saxpinne 2,8 , 25,4 mm
Skruv nr 6-32 9,7 mm
O-ri ng
Bussning 1/2' npt(m) , 3/8' npt(f)
Nippel 3/4"
Skylt modellnummer
Returr,r 664,5 mm
Matarror 515,9 mm
Lasbricka 1"
Mutter 3/4"

Anta 1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

Modell 218-795 Serie A
3:1 President pump i rostfritt stal for 200 1 fat
Pos nr Oet nr
1

2

3

4

5
6

8

Ingar i
pumpde 1en

7

9
10

11

12
13

210-007
218-770
218-746
100-579
106-520
156-082
100-032
172-446
180-990
180-987
162-648
171-217

Benamning

President luftmotor, se 307-157
Forbindelseslang 463,6 mm
Pumpdel i rostfritt stal, se 307-652
Saxpinne 1,8 , 25,4 mm
Skruv nr 6-32 9,7 mm
O-ring
Nippel 3/4" npt
Skylt modellnummer
Returrar 644,5 mm
Matarrar 515,9 mm
Lasbri cka 1"
Mutter 3/4"-11 npt

Antal
1
1
1
1

2

1
1
1
1

1

2
2

TILL8EHOR (bestalls separat)
SMORJAPPARAT 218-848
17,5 bar max arbetstryck
1/2" npt inlopp och utlopp

JOROKLAMMER 103-538

FARGKRAN
35 bar max arbetstryck
20B-630 1/2' npt(m)x3/8" npt(f)
(kolstal med PTFE atning)
210-071 3/B" npt(m)x3/8' npt(f)
(rosHri H sta 1 med ten ontatni ng)

RETURTRYGKREGULATOR 205-122
13 bar max arbetstryck
0-13 bar reglerat returtryck i eH cirkulerande
system for var je sprutpi sto 1 samti di gt som raH
fargtryck halls for cirkulation. 7,6 l/min max
node. 3/B' npt(m) i ntag och 3/B' npt( f) uttag.

JOROLEONING 208-950
1,5 mm 2 7,5 m langd

,,'"

"

J-.:.~"

"

FARGTRYCKREGULATOR
17,5 bar max arbetstryck
I cirkulerande system eller direktmatade
system for reglering av Targtrycket till
sprutpi sto 1. 3/8' npsm( f) i ntag och
3/8' npsm(m) och JIB' npsm( f) uHag.
203-831 kolstal, 0-4 bar reglerat fargtryck,
7,6 l/min max flode
209-030 rostfritt stal, 0,4-7 bar reglerat
fargtryck, 11,3 l/min max flode

'--

':---

LUFTFILTER OGH TRYGKLUFTREGULATOR 202-660
12,6 bar max arbetstryck
Med manometer och tva 1/4' npt(m) uttag med
kranar. 50 mikron filterelement med 100 mesh
i ntagsfi Her. 1/2' npt( f) lufti ntag.
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WLOGK 203-723
For montage av pumpar for oppna 200 1 fat med
hal for omrorare.

DMRORARE 203-711
For 200 1 fat till lock 203-723.

AVLUFTANOE LUFTKRAN 107-141
21 bar max arbetstryck.
Avluftar innesluten luft i ledningen mellan
- luftmotorn och denna kran nar den stangs.
3/4" npt(mxf).

LJUDDAMPARSATS 214-873
Monteraspa befintliga tackplatars plats.

PULSATIDNSDAMPARE
Reducerar pulsationer i fargledningen.
1/2" npt i ntag.
209-011 rostfritt stal, 21 bar max arbetstryck
205-92~ kolstal, 17,5 bar max arbetstryck

MATTR ITN ING
Pump
mode 11

A

B

C

0

Vikt

E
Ultag

218-768
218-795

1242 mm

826 mm

1/2" npt

21 kg

1" npt

218-747
218-767

924 mm

508 mm

1/2' npt

19 kg

3/4" npt
1" npt

Total 1angd Pumpdelslangd Lufti ntag

MONTERINGSHAL
3/4" npt
fargretur

~
~
"'J

,:

~
.....

.,;"','

'.,.',

.."

A B

6,4 m

161-322 packning

',k'

Tre 8,6 mm dia hal i 162,1 mm cirkel
9

1i

'l

npt fargintag

TEKN ISKA DATA
Ingaende tryek
Luftforbrukning
Antal pumpslag per 1 farg
Max rekommenderat antal pumpslag
Rekommenderat antal pumps lag for optimal livslangd
Delar i kontakt med fargen

2,5-8,3 bar
30 1 luft per 1 farg vid 7 bar tryek
6 pumpslag/min
60 pumps lag/min, 38 1 farg
15~25 pumpslag/min, 9,0-15,0 1 farg/min
Pumpdel 218-746:
rostfritt stal, vi ton, hardkrom, aeetalplast,
aluminium, UHI1W polyetylen
Pumpdel 218-754:
kolstal, vi ton, lader, aeetalplast, aluminium,
UHMW po 1yety 1en

GRACO INC. garantarar att all utrustning so. tillvarkats av foretaget oeh bar dess naon ar fri frAn fel i
laterial oeh tillvarkning under nor.al anvandning oeh skotsel. Garantin galler for den ursprunglige koparen undar en tid av 12 IAnadar frAn inkopsdagen, och den galler andast o. utrustningen installaras oeh
anvands i anlighat .ad fabrikans rako.lendalioner. Garantin olfattar int •• kador eller slitage so,_ vAllats
av falaktig anvandning, slitskador, korrosion, forsu.melse, olyekar, felaktig installation eller ingrepp
SOl plvarkar dan norlala funktionen.
for dan handelsa nAgra fal konstateras pi GRACO utrustning so. levererats ino. den ovan na.nda 12-0Inadarspariodan, kOllar den auktorisarada GRACO distributoren so. levererat utrustningen att gratis reparara allar byta ut sAdana felaktiga delar, o. de sands in med betald frakt till fabriken eller den auktorisorado GRACO distributoran, oeh det vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen loreligger
fel i latorial allar tillvarkning. O. alltsi att .aterial eller tillverkningsfel konstaterats, ko •• ar
detta att avhialpas oeh dalan returneras .ad betald frakt inom SVerige. Om undersokningan visar att det
inte foraligger nAgot fal i material eller arbele, ko •• er reparationen att utforas till ri.lig kostnad.
FrAn andra hAll kopta enhatar, so. ing!r i utrustningar frAn GRACO har sina tillvarkaras nor.ala garantiar.
I denna utrustning anvanda kelikalier och vatskor, varken tillvarkas aller salies av ass, Vi or dar for
ieka ansvariga for daras eganskapar.
PI grund av dat stora IAnglald .atarial, sAsom t ex farger, laeker oeh losningsoedel, oeh p~ grund av
olika reaktionsbataande bor koparen oeh anvandaren av denna utrustning, frin .atorialtillverkaren, inhalta saltliga led hanteringan av vederborandes speeiella material sa •• anhangande fakta, aven sA vitt
galler kontakt lellan laterialet ifrAga oeh d. i utrustningen anvanda tatningarna oeh .atallerna.
Vi pApekar uttryckligen att haloganiserade kolvaton i kontakt .ed aluliniu. och galvaniserade delar,
SOl kan finnas j utrustningen, under vissa forh~lland.n (beroende av tryck, temperatur oeh koneentration)
ken reagera led axplosion SOl folid. Nar.are uppgifter skall inhamtas hos materiaaillverkaren.
Tankbara risker genol giftiga sprutdi ••or, eld,explosion, reaktionstider efter blandning oeh toxisk
alfekt hos bearbetat laterial eller dess kOlpanenter betraffande manniskor oeh djur sa.1 vaxler, bor diskutaras och tagas hansyn till.
Oenna garanti ar exklusiv oeh ersatter alla andra garantier (skriftliga, .untliga eller underforstAdda)
inklusiva garantiar 01 saljbarhat i andra avseenden an vad som angivits har ovan, och garanti for lamplighat for ett speciellt anda.Al. Had undantag for vad so. sagts har ovan avvisar vi uttryckligen alIa
forlar av krav grundade pA direkta eller indirekla skador eller lorluster.

GRACO

