Hệ thống phủ
VENTURI

NEW

MÔ TẢ SẢN PHẨM

CHỨC NĂNG PHUN

Hệ thống phun Venturi là quá trình hiệu quả để
thi công các lớp phủ Diamant RepaCoat trên các
bề mặt kích thước trung bình.
Thời gian thi công giảm đáng kể nhờ dụng cụ này.
Trong 1 giờ có thể phu phủ 20m2 với chiều dày
phủ 200µm

Áp lực khí nén:

8 bar (nguồn cấp khí)

Hệ thống phun phủ Venturi
Điều chỉnh tinh
Điều chỉnh áp lực khí

Level 6-8
Level 2-4

Phạm vi sản phẩm
THIẾT BỊ
Cần sử dụng nguồn khí nén 8bar để vận hành hệ
thống phun phủ Venturi. Các lớp phủ RepaCoat
được cấp ở dạng 2 thành phần trong hộp cartridge
đôi với 1 đũa khuấy tĩnh đặc biệt.

Súng phun VENTURI
Đũa khuấy VENTURI

Hệ thống VENTURI có thể sử dụng với các lớp phủ Repacoat
sau đây
Name

HƯỚNG DẪN

RepaCoat CH-V red

Kết nối hệ thống phun Venturi với hệ thống khí
nén. Lắp đũa khuấy lên hộp cartridge đôi và gắn
hộp cartridge đôi này vào hệ thống phun Venturi
Kết nối ống cấp khí với đũa khuấy. Chúng tôi khuyến
nghị bạn nên phu thử trước để điều chỉnh đầu phun
trước khi phun phủ vào bề mặt.
Sau khi hoàn thành, nhấn nút “remove” màu đỏ
để tháo hộp cartridge.

# 8154
# 8155

No.

khả năng phun của hộp cartridge đôi /
chiều dày lớp phủ

2156

RepaCoat CH-V black

2157

~ 3m² / 200µm

RepaCoat PH-V black

2158

~ 3m² / 200µm

RepaCoat PH-V grey

2159

~ 3m² / 200µm

RepaCoat FX-V primer

2160

~ 5m² / 150µm

CÁC LỚP PHỦ REPACOAT LÀ LOẠI KHÔNG CHỨA DUNG MÔI

TUỔI THỌ
12 tháng trong bình chưa mở, ở nhiệt độ +10 °C đến +30°C
(50°F đến 86°F)
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~ 3m² / 200µm

đũa khuấy tĩnh VENTURI

