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VÆGMALING LAK OG TRÆBESKYTTELSE

TAPETAFDAMPERE

MED WAGNER BLIVER MALEARBEJDET EN FORNØJELSE

EN SMUK BOLIG - I EN FART!
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Funklende idéer fra markedets 
bedste producent
WAGNER tilbyder produkter af høj teknisk kvalitet til alle, der selv vil 

shine deres hjem op. Hvad enten det drejer sig om sprøjtemalesyste-

mer, sprøjtepistoler, maleruller eller tapetafdampere, stiller vi de højst 

tænkelige krav til vores egne produkter og arbejder løbende på at vide-

reudvikle dem.

Som en af de førende aktører på det europæiske marked står  

WAGNER-gruppen som garant for førsteklasses kvalitet og fremtidsori-

enteret teknologi. Med produkter fra WAGNER kan du nemt og billigt 

selv realisere dine idéer i huset og i haven. Helt uden særlige forkunds-

kaber – men med et professionelt resultat.

STAKITTER

PLANTEBESKYTTELSE

YDERVÆGGE

INDVENDIGE

VÆGGE OG LOFTER

GELÆNDERE

VINDUESKARME

HAVEMØBLER

SKURE

VINDUESSKODDER

RADIATORER

MØBLER

DØRE

CYKEL-, BIL- OG MOTORCYKELDELE

DØRKARME

GARAGEPORTE
TAGUDHÆNG

HJØRNER OG KANTER

VÆGMALING

LAK OG TRÆBESKYTTELSE

Ønsker du at forskønne eller renovere dit hjem? Vil du beskytte  

stakit og havemøbler mod vind og vejr? Uanset hvad der skal 

have et nyt udseende, kan du gøre det selv. På de følgende sider  

$nder du alt udstyr til at %erne gammelt tapet og forskønne eller  

beskytte dine vægge, lofter, vinduer, døre og møbler med en nye 

farve - med en lille indsats og et professionelt resultat.
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WallPerfect FLEXiO 585 12 –
Vandbaseret loft- og vægmaling til indendørs brug, ekstra sprøjtepistol til alle former for lak og træbeskyttelse.

WallPerfect FLEXiO 687 14 –

WallPerfect FLEXiO 867 16 –

WallPerfect FLEXiO 990 18 –

Airless Sprayer Plus 20 – – – –
Opløsningsmiddel- og vandbaserede  loft- og vægmaling til indendørs brug, lakker, akrylmaling, lasurer, træbeskyttelse,  
bejdser, grundere, primere, plante beskyttelsesmidler, undervognsbeskyttelse, hulrumsforsegling, desinfektionsmidler og olie

WallPerfect W 665 24 – – – – – – – – – – – – – – –
Vandbaseret loft- og vægmaling til indendørs brug

WallPerfect W 995 26 – – – – – – – – – – – – – – –

WallPerfect   
DecoRoll 300 Set

28 – – – – – – – – – – – – – – –
Vandbaseret loft- og vægmaling til indendørs og udendørs brug

WallPerfect  HandiRoll 550 29 – – – – – – – – – – – – – – –

WallPerfect  
PowerRoll System

30 – – – – – – – – – – – – – –

W 180 P 34 – – – – – – – – –
Opløsningsmiddel- og vandbaserede grundere, lakker, lasurer, træbeskyttelse, desinfektionsmidler, plante-
beskyttelsesmidler, politurer, bejdser, olier, aluminiumfarver

W 450 SE også undervognsbeskyttelse, loft- og vægmaling til indervægge, hulrumsforsegling
W 450 SE 35 – –

W 550 36 – – – –
Opløsningsmiddel- og vandbaserede grundere, lakker, lasurer, aluminiumfarver,
træbeskyttelse, desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler, politurer, bejdser, olier,
autolakker, hammerlakker, e"ektlakker

W 560 37 – – – –

W 670 38 – – – –

PRODUKTOVERSIGT MALING OG MATERIALER

Du har en idé. Vi har det rigtige udstyr til at realisere den.

VÆGMALING LAK OG TRÆBESKYTTELSE

meget velegnet  velegnet egnet –  ikke egnet
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LAK OG TRÆBESKYTTELSE 

 

Sprøjtepistoler 32 
W 180 P, W 450 SE

FineCoat systemer 36 
W 550, W 560, W 670

Gulvplejesæt 40 
Renuvo 

TILBEHØR 

 

FineCoat systemer, maleruller, 48 

sprøjtepistoler, gulvplejesæt, tapetafdampere

INTRODUKTION 

 

Pensel eller sprøjtepistol - hvad er bedst? 2

Revolutionerende maleruller 5

Kvalitetsmærker 6

SIDE

TAPETAFDAMPERE 

 

Tapetafdampere 42 
W 1500 P, W 16, DTS 5800 

         UNIVERSAL 

 

Universal-sprøjtesystemer 10 
FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867, FLEXiO 990 

Airless sprøjteanlæg 20 
Airless Sprayer Plus

VÆGMALING 

 

Sprøjteanlæg til vægmaling 22 
WallPerfect W 665, WallPerfect W 995 

Maleruller 28 
DecoRoll 300 Set, HandiRoll 550, PowerRoll System

Få kulør på tilværelsen!  
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2 | 3PENSEL ELLER SPRØJTEPISTOL - HVAD ER BEDST?

2    STOR DÆKKEEVNE

WAGNER's sprøjteanlæg garanterer en regelmæssig malingspåføring og 
perfekt dækkeevne. Sammenlignet med traditionel rulle, pensel eller 
sprøjteanlæg fra andre producenter er resultaterne med WAGNER synligt 
bedre. Og i sidste ende fortjener du den bedste over"adekvalitet.

FARVEPÅFØRING 

MED RULLE

FARVEPÅFØRING 

MED WAGNER-SPRØJTEUDSTYR

FARVEPÅFØRING 

MED PENSEL

"Sammenlignet med påføring 
med pensel opnås der med 
sprøjteteknik et lukket homo-
gent farvelag allerede efter den 
første påføring."

Attesteret af iLF (Forschungs und 
Entwicklungsgesellschaft mbH), 
D - Magdeburg

3    BEDRE OVERFLADEKVALITET

Stakit, møbler og andre ting, der påvirkes af vejret, har brug for beskyttel-
se: Sol, vind, regn og sne, varme og kulde samt fugt angriber over"aderne. 
Den rigtige belægning gør over"aderne mere modstandsdygtige - så du 
kan glæde dig over dine ting i lang tid fremover.

For at fastslå hvilken lakeringsmetode, der giver de bedste resultater 
ved lakering og træbeskyttelse, blev forskellige gængse træsorter malet 

Nu er det tid til at gå i gang. 
Når du arbejder med WAGNER's sprøjtemalesystemer, arbejder du 
betydeligt hurtigere end med pensel og rulle. Og langt mere pro-
fessionelt: over&adekvalitet og dækkeevne er synligt bedre, tids-
besparelsen er målbar, og arbejdet går meget lettere.

1     INTELLIGENT MATERIALEPÅFØRING GIVER OVERFLADER MED 
ÆGTE STRUKTUR

Sprøjtesystemts afgørende fordel er, at du ikke kommer i berøring med 
materialet. I modsætning til manuel påføring med rulle eller pensel for-
bliver strukturen på den oprindelige over"ade uændret.

På grund af den direkte kontakt efterlader den manuelle påføring med 
rulle eller pensel på en glat over"ade synlige spor fra det udstyr, der er 
blevet anvendt, f.eks. rulleaftryk eller penselstrøg. Også over"ader med 
struktur, f.eks. pudsede vægge eller savsmuldstapet, bibeholder deres 
oprindelige struktur, når malingen påføres med sprøjte. 

GLAT OVERFLADE

Malingen er ujævn. Over"adens 
struktur går tabt.

Malingen er homogen og jævn. 
Over"adens struktur bibeholdes.

rullet sprøjtet
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4 | 5PENSEL ELLER SPRØJTEPISTOL - HVAD ER BEDST? REVOLUTIONERENDE MALERULLER

4    TEKNIK, DER SPARER TID

Med WAGNER's sprøjteanlæg sparer du tid i forhold til pensel eller rulle. 
Tidsbesparelsen er markant ved brug af sprøjtepistoler på store "ader, 
men også ved lakering af $ligrane genstande.

Ved vægge og lofter over"ødiggøres det anstrengende arbejde med 
først at grunde hjørner og kanter med en pensel - farven sprøjtes på 
hurtigt og regelmæssigt i én arbejdsgang. Kanter og striber, som skabes 
med rullen, er ikke længere et problem. Vinkler og svært tilgængelige 
steder, som du knapt kan nå med penslen, kan du male i en håndeven-
ding takket være den præcist indstillelige farvestråle. 

* Gennemsnitsværdi uden forberedelses- og rengøringstid.

    Objekt
Sprøjte-

pistol
4 cm pensel 

eller rulle
Tidsbe-
sparelse

Kommode ca. 25 min. ca. 85 min. ca. 70%

Kurvestol ca. 25 min. ca. 50 min. ca. 50%

Værelse  
(4 x 4 m) ca. 15 min. ca. 58 min. ca. 75%

TIDSFORBRUG*

FARVEPÅFØRING 

MED PENSEL
FARVEPÅFØRING 

MED WAGNER-SPRØJTEUDSTYR

dels med en almindelig pensel af gennemsnitlig kvalitet og dels med 
WAGNER’s sprøjteanlæg. Herefter blev træet udsat for diverse vejrpåvirk-
ninger. Allerede efter kort tid kunne det konstateres, at over"aden på de 
trædele, der var blevet malet med pensel, mange steder var gået helt i op-
løsning. Den lak, der var sprøjtet på, viste sig derimod at være betydeligt 
mere modstandsdygtig over for påvirkningerne fra omgivelserne.

Rul malingen på.  
Hvis du foretrækker at arbejde med en rulle, er du bedst tjent med 
en malerulle fra WAGNER. Du arbejder hurtigere, grundigere og let-
tere end med traditionelle ruller. Glem alt om at dyppe og afstryge 
penslen! Vores malerulle pumper malingen direkte ind i rullens ind-
re og forhindrer dryp og klatter.  

Det sker ved at malingen pumpes ind i rullebøjlen ved at trykke på knap-
pen/aftræksbøjlen (1) og transporteres videre ind i farvevalsen (2). Der 
fordeler malingen sig jævnt ind igennem rullens huller (3) og trænger ud 
på ydersiden. Da den største del af malingen altså ikke ligger på rullens 
yderside, som det er tilfældet ved almindelige ruller, undgås farvestænk, 
når du arbejder med rullen. En ren løsning hele vejen rundt!

 3

 2

 1
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6 | 7KVALITETSMÆRKER

®

Fordele, der er til at få øje på
WAGNER kvalitetsmærker 
For at du hurtigt kan orientere dig, har vi fremhævet fordelene ved 
vore produkter i form af kvalitetsmærker. Du kan /nde dem overalt 
i kataloget.

1     CLICK & PAINT SYSTEM – LYNHURTIGT FARVE- OG  
MATERIALESKIFT

Click & Paint er angivet ved alt det udstyr, hvor den farveførende del kan 
skilles fra turbinen med et klik.

   Hurtigt: Skift af farve og materialer i  
en håndevending

  Alsidigt: Den ideelle løsning til enhver opgave

  Nemt: Let udskiftning og rengøring af sprøjtepistolerne

3    JUSTERBAR FARVESTRÅLE – PASSER TIL ETHVERT EMNE

Sprøjteanlægget har to eller tre indstillingsmuligheder, så det kan  
tilpasses det aktuelle emne.

2     FORSTØVNINGSEFFEKTEN – FINHEDEN I MALINGSPÅFØRINGEN

Hvad siger forstøvningse;ekten om et udstyr? I modsætning til strømfor-
brug menes med forstøvningse;ekten den e;ektive energi ved forstøv-
ning af malingen. Den er en indikator for sprøjtepistolens kapacitet og 
anvendelsesmulighed. Det betyder at ved "større" arbejder, f.eks. maling 
af et stakit, skal du bruge et udstyr med mindre forstøvningse;ekt end 
ved "$nere" malingspåføring, som f.eks. ved lakering af et møbel, hvor 
du bør vælge en sprøjtepistol med højere forstøvningse;ekt.

Vandret Rund Lodret

5     I-SPRAY-TEKNIK – KRAFTFULD DYSE

WAGNER har patentanmeldt den innovative spaltdyse til WallPerfect 
sprøjtesystemet.

   Fineste forstøvning til perfekte overflader med  
alle materialer, som anvendes indendørs.

   Problemfri forarbejdning af tyktflydende maling 
takket være den høje viskositetstolerance

  Højt arbejdstempo

4     PERFECT SPRAY – PERFEKT SPRØJTERESULTAT

Kvalitetsmærket for en enkel, hurtig og ren farvepåføring med et  
perfekt resultat til følge. Når et sprøjteudstyr er mærket med Perfect 
Spray-mærket, er det ikke længere nødvendigt med komplicerede  
viskositetsmålinger. Fortynd eventuelt materialet ca. 10 %, så er du i 
gang - takket være sprøjten opnås et perfekt resultat på få minutter!

Perfekt resultat for lak 
og træbeskyttelse

Perfekt resultat for 
vægmaling

Perfekt resultat 
ved /npudsning og 

påføring af struktur-
maling
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8 | 9KVALITETSMÆRKER

6   PRODUKTETS SÆRLIGE EGENSKABER

WallPerfect-udstyret er desuden markeret med symboler, der viser pro-
duktets særlige egenskaber. Det giver dig et hurtigt overblik over, hvor 
og hvordan produktet kan anvendes.

Perfekt resultat på grund af ensartet påføring, også på 
vanskelige over&ader

Mindre afdækning –  en luftkappe omslutter  
sprøjtestrålen

Hurtigt arbejdstempo takket være stor tilførselsmængde

Med FineLineren kan hjørner og kanter males uden  
forudgående afdækning

En kraftig turbine sprøjter alle gængse materialer, også 
ufortyndet

Selvrensning af systemet på få minutter

Indvendig tilførsel af malingen til rullen forhindrer næs-
ten fuldstændigt farvedryp

Malerulle: Med indsugningssystem, der fylder beholderen

Dækkende, regelmæssig farvepåføring i kun én  
arbejdsgang

Præcis farvepåføring ved hjørner og kanter uden  
besværlig grunding med pensel

Mal vægge og lofter ergonomisk korrekt med sprøjtelanse

Direkte opsugning af maling fra originalbeholderen –  
du behøver hverken at hælde om eller efterfylde
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DET PERFEKTE UDSTYR TIL ALLE SLAGS MALEOPGAVER

I det følgende kapitel finder du en oversigt over over alt udstyr, der 
er egnet til vægmaling, lakker, lasurer og træbeskyttelse.

Ved hjælp af en tabel til hvert produkt kan du beslutte, hvilket uni-
versal-sprøjtesystem der er mest velegnet til din opgave. På en kort 
og overskuelig måde vises udstyrets anvendelsesområde, ydelse og 
specielle funktioner.

FLEKSIBEL OG ALSIDIG 
TIL OPGAVER I OG OMKRING HJEMMET

Udendørs lakering eller træbeskyttelse af havemøbler eller plankeværk, 
eller indendørs maling af stuen i en frisk ny farve: Hvis du har brug for et 
sprøjtesystem med så mange indsatsområder som mulig, bør du vælge 
et FLEXiO sprøjtemalesystem eller Airless Sprayer Plus.

Disse malesprøjter kan forarbejde tykt- og tyndt"ydende materialer. 
Derfor er WAGNERs universal-sprøjtesystemer særligt alsidige. 

Uanset, om du skal påføre vægmaling, lak eller træbeskyttelse - hvis du 
har brug for et alsidigt sprøjtesystem, skal du vælge et FLEXiO sprøjtesys-
tem eller Airless Sprayer Plus fra WAGNER.

10 | 11

VÆGMALING

LAK OG
TRÆ - 
BESKYTTELSE

UNIVERSAL-SPRØJTESYSTEMER
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12 | 13

®

DET FLEKSIBLE SPRØJTEUDSTYR TIL INDENDØRS OG UDENDØRS 
BRUG

Hvis du planlægger et større projekt og ikke kun vil sprøjte med in-
dendørs vægmaling er sprøjtesystemet FLEXiO 585 noget for dig: Med 
to sprøjtepistoler – til hhv. tykt- og tyndt"ydende materialer – er du 
rustet til opgaven på bedste vis, både til vægmaling og til lakering og 
træbeskyttelse. 

Den stærke X-Boost-turbine forarbejder alle gængse materialer uden 
fortynding i forbindelse med den innovative I-Spray sprøjtedyse. Du 
er også meget mere "eksibel, når du sprøjter: Du kan trinløst regule-
re luft- og farvemængden. Og sprøjtestrålen kan indstilles lodret eller 
vandret alt efter den ønskede arbejdsretning. Ved lak eller træbeskyttel-
se kan der anvendes punktstråle for en hurtigere og perfekt dækkende 
påføring. WallPerfect FLEXiO 585 opbevares i en praktisk bæreku;ert.

Projektstørrelse lille - stor  |      

Ydelse 15 m2 på 5 min

Specielle funktioner - praktisk ku;ert 
- ekstra sprøjtepistol til lak og træbeskyttelse 
-  variabel luftmængderegulering

Farvemængde trinløst regulerbar, 0–500 ml/min

Forstøvningse6ekt 200 W

Strømforbrug 630 W

Maks. viskositet forarbejder alle gængse materialer ufortyndet  
ved glatte over"ader og meget tykt"ydende, geléagtig 
maling skal du fortynde 10 %

Beholdervolumen 1300 ml til vægmaling   
800 ml til lak og træbeskyttelse

Art. nr. 2331 425

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9 
 

 
 

Universal-sprøjtesystem
WallPerfect FLEXiO 585

UNIVERSAL-SPRØJTESYSTEMER
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Präziser Farbauftrag an Ecken und Kanten 

ohne mühsames Vorstreichen mit dem 

Pinsel.

®

DET UNIVERSELLE SPRØJTEANLÆG TIL INDENDØRS  
OG UDENDØRS BRUG

Med WallPerfect FLEXiO 687 får du to sprøjteanlæg for samme pris som et: 
Med de to sprøjtepistoler er dette udstyr velegnet til projekter indendørs 
såvel som udendørs. Uanset om du maler indendørs på vægge, eller om du 
påfører lak eller træbeskyttelse udendørs, får du strålende resultater ved en 
regelmæssig malingspåføring, også ved svære over"ader.

Den innovative I-Spray sprøjtepistol forstøver malingen optimalt og sørger 
for en hurtig og perfekt dækkende påføring. Sprøjtestrålen kan indstilles 
lodret eller vandret, og luftmængdereguleringen har variabel valgfunk-
tion. Når du bruger sprøjtepistolen til lak og træbeskyttelse er det endda 
muligt med punktstråle – for en hurtig, perfekt malingspåføring.

Universal-sprøjtesystem
WallPerfect FLEXiO 687

Projektstørrelse lille - mellem  |  

Ydelse 15 m2 på 6 min

Specielle funktioner -   ekstra sprøjtepistol af rustfrit stål til lak og 
træbeskyttelse

- variabel luftmængderegulering

Farvemængde trinløst regulerbar, 0–400 ml/min

Forstøvningse6ekt 200 W

Strømforbrug 630 W

Maks. viskositet forarbejder alle gængse materialer ufortyndet  
ved glatte over"ader og meget tykt"ydende, geléagtig 
maling skal du fortynde 10 %

Beholdervolumen 1800 ml til vægmaling 
800 ml til lak og træbeskyttelse

Luftslangens længde 3,5 m

Art. nr. 2313 862

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9 
 

 
 

14 | 15UNIVERSAL-SPRØJTESYSTEMER
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®

ALLROUND SYSTEM TIL INDEN- OG UDENDØRS BRUG

Det kraftfulde WallPerfect FLEXiO 867 anlæg er egnet til alle dine projek-
ter både indendørs og udendørs. FLEXiO 867 indeholder to sprøjtepisto-
ler: En pistol er specielt egnet til vægmaling indendørs og en pistol til 
påføring af lak og træbeskyttelse.

Det er meget bekvemt at arbejde med sprøjteanlægget: Multifunk-
tionsgrebet gør det nemt at betjene alle udstyrets funktioner direkte på 
pistolen – du kan endda regulere luftmængden.

En hurtig, regelmæssig og perfekt dækkende malingspåføring garante-
res af den innovative I-Spray sprøjtepistol og den multijusterbare sprøj-
testråle: Maling og lak forstøves optimalt, og du arbejder regelmæssigt 
i enhver arbejdsretning.

WallPerfect FLEXiO 867 har et praktisk rum  – så sprøjtepistoler og luft-
slangen altid er på plads.

Universal-sprøjtesystem
WallPerfect FLEXiO 867

Projektstørrelse lille - stor  |    

Ydelse 15 m2 på 6 min

Specielle funktioner - praktisk opbevaring 
- ekstra sprøjtepistol til lak og træbeskyttelse 
- multifunktionsgreb 
- variabel luftmængderegulering

Farvemængde trinløst regulerbar, 0 – 400 ml/min

Forstøvningse6ekt 200 W

Strømforbrug 630 W

Maks. viskositet forarbejder alle gængse materialer ufortyndet  
ved glatte over"ader og meget tykt"ydende, geléagtig 
maling skal du fortynde 10 %

Beholdervolumen 1300 ml til vægmaling 
600 ml til lak og træbeskyttelse

Luftslangens længde 3,5 m

Art. nr. 2308 003

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9 
 

 
 

UNIVERSAL-SPRØJTESYSTEMER
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DET KOMFORTABLE SPRØJTESYSTEM TIL STORE OPGAVER. 

FLEXiO 990 med opsugning direkte fra beholderen, velegnet til vand-
baseret dispersions- og latexmaling. Og den medfølgende sprøjtepistol 
kan anvendes til vand- og opløsningsmiddelbaserede lakker, lasurer, 
træbeskyttelsesmidler osv. Har du planer om at male dine vægge, døre, 
møbler eller din træterrasse? Med FLEXiO 990 går det som en leg. 

På grund af den direkte opsugning behøver du ikke at bruge tid på at 
om- og efterfylde, og den 7 m lange materialeslange giver en stor ak-
tionsradius, så det ikke er noget problem at arbejde i store rum. 

Selvrensningsfunktionen renser pumpeenheden og slangen på få mi-
nutter. Ikke kun påføringen, også rengøringen går som en leg.

Universal-sprøjtesystem
WallPerfect FLEXiO 990

Projektstørrelse lille - stor  |   

Ydelse 15 m2 på 5 min

Specielle funktioner -  ekstra sprøjtepistol til lak og træbeskyttelse
- direkte opsugning
- selvrensningsfunktion
-  holder for montering direkte på malings-

spanden
- variabel luftmængderegulering

Farvemængde Trin 1-12, 0 – 525 ml/min

Forstøvningse6ekt 200 W

Strømforbrug 630 W

Maks. viskositet forarbejder alle gængse materialer ufortyndet  
ved glatte over"ader og meget tykt"ydende, geléagtig 
maling skal du fortynde 10 %

Beholdervolumen 800 ml til lak og træbeskyttelse

Slangens længde 7 m

Art. nr. 2347 022

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9 
 

 
 

UNIVERSAL-SPRØJTESYSTEMER

®
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DET MOBILE UNIVERSALSYSTEM TIL AMBITIØSE GØR DET  
SELV-FOLK

Væg- og latexmaling eller vand- eller opløsningsmiddelbaserede mate-
rialer som lakker, lasurer, træbeskyttelse, hulrumsforsegling, primer og 
bejdse kan forarbejdes, dog ikke silikat- eller cementbaseret maling. 

Med bærehåndtaget et det let at "ytte anlægget til et andet arbejds-
sted. Det kraftige sprøjtemaleudstyr Airless Sprayer Plus har en 10 m 
lang slange, der gør det let at male høje vægge og lofter eller større 
objekter som havehuse eller carporte. Airless Sprayer Plus er altså ikke 
kun højtydende og alsidig, men har også en høj dækkeevne og en stor 
aktionsradius.

Projektstørrelse medium - stor  |    

Specielle funktioner  -  2 vendedyser (M til tykt"ydende, XS til 
tyndt"ydende materialer)

- 2 pistol$ltre M, 1 pistol$ltre XS-S

Fødemængde 0,8 l/min

Maks. sprøjtetryk 190 bar

Strømforbrug 625 W

Beholderens  
maksimale indhold

7,5 l

Pistol letvægtspistol af professionel kvalitet 

Maks. dysestørrelse M / 0,015"

Luftslange 10 m

Art. nr. 2350 290

Airless sprøjteanlæg
Airless Sprayer Plus

UNIVERSAL-SPRØJTESYSTEMER
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DET PERFEKTE UDSTYR TIL ALLE SLAGS MALEOPGAVER

Alle produkter, som nævnes i dette kapitel, er specielt udviklet til 
forarbejdning med vægmaling.

For at du bedre kan vurdere, hvilket udstyr til vægmaling der er 
bedst egnet til dit formål, /nder du en oversigt ved hvert produkt. 
Her vises mulig projektstørrelse fra lille til stor, ydelsen og udstyrets 
specielle funktioner på en kort og overskuelig måde.

SÅ BLIVER DET SJOVT AT MALE VÆGGE!  
MAL EN GANG MED SPRØJTEN I STEDET FOR FLERE  
GANGE MED PENSLEN

Uanset om du maler for første gang, eller om du shiner den eksisterende 
maling op, så skal det gå stærkt, være nemt og sjovt og frem for alt give 
det perfekte resultat.

Med WAGNER får du det hele på én gang: Vores innovative sprøjteanlæg 
til dispersions- og vægmaling til indendørs anvendelse og malerullerne 
med indvendigt tilført maling gør malearbejdet til den rene fornøjelse. 
Ingen penselhår i malingen, ingen dråber, bukken eller spild og frem for 
alt – et fremragende resultat! 

Med kun én arbejdsgang kan du med vores sprøjteanlæg til vægmaling 
påføre et regelmæssigt, dækkende lag og spare den anden og sågar den 
tredje arbejdsgang, inklusiv den hermed forbundne tørretid.

Dermed går dine boligdrømme i opfyldelse. Få succes med perfekte 
over"ader!

VÆGMALING
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®

SPRØJTEANLÆG TIL VÆGMALING

DET KLASSISKE SPRØJTEANLÆG TIL INDENDØRS VÆGGE

En frisk hvid farve, pangfarve eller interessant tone? Nu kan du virkelig-
gøre dine renoverings- og dekorationsidéer på den nemmest tænkelige 
måde - med det klassiske sprøjtemalesystem W 665: Den innovative 
I-Spray sprøjtepistol sikrer en optimal forstøvning af malingen til in-
dendørs vægge og sørger for en hurtig og perfekt dækkende påføring. 
Farvemængden reguleres trinløst. 

Og sprøjtestrålen kan indstilles vandret eller lodret afhængig af den 
ønskede arbejdsretning. Den er også meget let at anvende. Du skal blot 
holde sprøjtepistolen i hånden, turbinen står på gulvet.

Sprøjteanlæg til vægmaling
WallPerfect W 665

Projektstørrelse lille - mellem  |    

Ydelse 15 m2 på 7 min

Specielle funktioner –

Farvemængde trinløst regulerbar, 0 - 375 ml/min

Forstøvningse6ekt 120 W

Strømforbrug 370 W

Maks. viskositet forarbejder alle gængse materialer ufortyndet  
ved glatte over"ader og meget tykt"ydende, geléagtig 
maling skal du fortynde 10 %

Beholdervolumen 1800 ml

Luftslangens længde 3,5 m

Art. nr. 2301 731

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6-9 
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FØRSTEKLASSES VÆGGE OG LOFTER I EN FART

Sprøjteanlægget til vægmaling W 995 gør arbejdet endnu lettere for dig: 
Med den 70 cm lange sprøjtelanse kan du uden anstrengelse påføre ma-
ling på høje lofter og vægge og store "ader. Malingen suges direkte op 
fra originalbeholderen og føres via en slange gennem lansen og sprøjtes 
på væggen i et perfekt dækkende lag. Dermed er det endnu lettere at 
sprøjte vægge og lofter. Det samme gælder rengøringen – takket være 
selvrensningsfunktionen renser systemet sig selv på få minutter.

Med en adapter (fås som tilbehør) og ekstra sprøjtepistoler kan udstyret 
også anvendes til lak og træbeskyttelse. 

Sprøjteanlæg til vægmaling
WallPerfect W 995

Projektstørrelse medium - stor   |      

Ydelse 15 m2 på 5 min

Specielle funktioner - lanse til loft 
- direkte opsugning 
- selvrensningsfunktion

Farvemængde trinløst regulerbar, 0 – 525 ml/min

Forstøvningse6ekt 200 W

Strømforbrug 630 W

Maks. viskositet forarbejder alle gængse materialer ufortyndet  
ved glatte over"ader og meget tykt"ydende, geléagtig 
maling skal du fortynde 10 %

Sprøjtelansens længde 70 cm

Aktionsradius 8,5 m

Art. nr. 2343 325

Kvalitetsmærker
Beschreibung auf Seite 6 - 9 
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DEN RENE LØSNING TIL MINDRE OG FINE OPGAVER

Med DecoRoll 300 Set opnår du det perfekte resultat, også i de 
mindste rum: Det særligt praktiske system er optimeret til små 
projekter i køkkenet, på badeværelset, i gangen eller i trange eller 
små rum – og naturligvis til dekorationer af alle slags. Du stikker 
blot sugesystemet ned i malingsspanden og suger malingen ind 
i systemet. Med håndtaget pumper du malingen ind i rullen efter 
behov. Med kantstyret på den medfølgende FineLiner-rulle kan 
du lave præcise kanter – helt uden afdækning! 

DEN ENKLE LØSNING TIL MANUEL MALINGSPÅFØRING

Den nemmeste måde at rulle på: Du forbereder malingen, stikker su-
gesystemet ned i malingsspanden og suger malingen ind i røret. Med 
power-trigger-håndtaget pumper du derefter manuelt maling ind i rul-
len. Dermed kan du selv bestemme arbejdstempoet.

Og det er slut med dråber og klatter! Du arbejder langt mere bekvemt og 
renere end med en gængs malerulle.

Projektstørrelse lille - mellem  |    

Ydelse 15 m2 på 19 min

Specielle funktioner - 

Rullebredde 230 mm

Luvhøjde 12 mm

Beholdervolumen 550 ml 

Art. nr. 0407 002

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9

Projektstørrelse lille - mellem  |     

Specielle funktioner - FineLiner-rulle med kantstyr
- rengøringsadapter

Rullebredde 150 / 75 mm (FineLiner)

Luvhøjde 12 mm

Beholdervolumen 300 ml

Art. nr. 2324 616

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9

 

MALERULLER

Malerulle
WallPerfect DecoRoll 300 Set

Malerulle
WallPerfect HandiRoll 550
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ALSIDIG LØSNING TIL STORE OG SMÅ OPGAVER

Har du store planer og foretrækker rullen frem for sprøjten? Så behøver 
du ikke at gå på kompromis med komfort og innovativ teknik: Med et 
enkelt tryk på knappen pumper det kraftige elektriske PowerRoll-system 
farven fra malingsspanden ind i rullen. Du bestemmer selv tempoet ved 
påføringen på vægge, lofter, i hjørner og på kanter. Og det er slut med 
dråber og klatter! Den store fødemængde og den lange slange sikrer, at 
malingen kan rulles på hurtigt og perfekt, selv på store "ader og facader. 

PowerRoll-systemet indeholder en del praktisk tilbehør: En ekstra ma-
lerulle og en adapter til gængse forlængere, så du også nemt kan male 
loftet. Med kantstyret på den ligeledes medfølgende FineLiner-rulle kan 
du male præcise kanter – helt uden afdækning! Også rengøringen af  
systemet sker helt automatisk ved et enkelt tryk på knappen.

Projektstørrelse lille - stor  |    

Ydelse 15 m2 på 12 min

Specielle funktioner - FineLiner-rulle med kantstyring 
- ekstra malerulle 
-  adapter til gængse forlængere (ikke indeholdt 

i leveringen)

Fødemængde max. 750 ml/min

Rullebredde 230 mm / 75 mm (FineLiner)

Luvhøjde 12 mm / 20 mm

Strømforbrug 50 W

Slangelængde 5 m

Art. nr. 2340 861

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9

 

MALERULLER

Til  
indendørs og 

udendørs  
anvendelse

Malerulle
WallPerfect PowerRoll System
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PÅ MED LAKKEN! 
ENKEL PÅFØRING AF MATERIALER, DER BESKYTTER I LANG TID

Der er meget udenfor, der regelmæssigt skal beskyttes mod vind og vejr. 
Men også inden døre har man brug for lak og træbeskyttelse. Uanset 
om det er havehegnet, gelænderet eller vinduesskodderne, eller møb-
ler, døre eller radiatorer – er der meget arbejde i at shine disse ting op. 
Og det er ikke altid en fornøjelse at svinge penslen. Heldigvis $ndes der 
sprøjtesystemer fra WAGNER.

Når det drejer sig om påføring af lak og træbeskyttelse vinder sprøjtean-
læggene og sprøjtepistolerne altid over penslen: Du arbejder hurtigere 
og kommer nemt til de svært tilgængelige steder som hjørner og kanter. 
Du får en glat og homogen over"ade i blot én arbejdsgang. Og takket 
være den fremragende dækkende malingspåføring beskytter du dine 
ting bedre mod vind og vejr, når du sprøjter materialet på. Dermed kan 
dit hjem stråle på rekordtid med ny glans. Og du kan udføre malearbej-
det med begejstring.

DET PERFEKTE UDSTYR TIL ALLE SLAGS MALEOPGAVER

I dette kapitel har vi samlet udstyr til perfekt forarbejdning af lak, 
lasurer, træbeskyttelsesmidler og olier.

For at du bedre kan vurdere, hvilket sprøjteanlæg, der er bedst eg-
net til dit projekt, /nder du en oversigt ved hvert produkt. Her vises 
mulig projektstørrelse fra lille til stor, ydelsen og udstyrets specielle 
funktioner på en kort og overskuelig måde.

LAK OG
TRÆ-
BESKYTTELSE
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Projektstørrelse mellem  |     

Ydelse 10 m på 13 min

Specielle funktioner -  5-mm stempel af hårdt forkromet specialstål
- cylinder af specialstål

Fødemængde 270 g/min

Sprøjtetryk 130 bar

Strømforbrug 110 W

Maks. viskositet 80 DIN-sec

Dyse Rundstråledyse 0,8 mm

Beholdervolumen 800 ml

Art. nr. 0413 001

Projektstørrelse mellem - stor  | 

Ydelse 10 m på 11 min

Specielle funktioner -  4-trins mikrochipelektronik til nøjagtig indstil-
ling af fødemængden

- stempel og cylinder af hårdmetal

Fødemængde 20 - 350 g/min

Sprøjtetryk 180 bar

Strømforbrug 110 W

Maks. viskositet 280 DIN-sec

Dyse Rundstråledyse 0,8 mm

Beholdervolumen 800 ml

Art. nr. 0199 070

ALLROUNDMODELLEN, DER KAN BRUGES TIL DET MESTE

Sprøjtepistolen W 180 P er som skabt til mellemstore projekter – f.eks. til 
renoverings- og istandsættelsesarbejder. Med denne sprøjtepistol kan 
du sprøjte lak, lasurer, politurer, træ- og plantebeskyttelsesmidler, im-
prægneringsmidler, olier osv. Den store finjusteringsknap muliggør en 
meget nøjagtig regulering af fødemængden, afstemt efter det pågæl-
dende anvendelsesområde. Og efter endt arbejde kan pumpen nemt 
skilles ad og rengøres.

Sprøjtepistol W 180 P

SPRØJTEPISTOLEN TIL STORE PROJEKTER

Med denne sprøjtepistol kan du gå i gang med et bredt udvalg af opgaver: 
Ved hjælp af en 4-trins mikrochip-elektronik kan du afstemme far-
vemængden til de $neste opgaver. W 450 SE kan sprøjte med en lang 
række materialer, f.eks. grundere, lakker, lasurer, politurer, træ- og plante-
beskyttelsesmidler. Selv vægmaling, hulrumsforsegling og undervogns-
beskyttelse kan hurtigt og nemt påføres med denne model.

Sprøjtepistol W 450 SE

34 | 35SPRØJTEPISTOLER
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Projektstørrelse lille - mellem   | 

Ydelse 5 m2 på 12 min

Specielle funktioner –

Farvemængde trinløst regulerbar, 0 –110 ml/min

Forstøvningse6ekt 65 W

Strømforbrug 280 W

Maks. viskositet 90 DIN-sec

Beholdervolumen 800 ml 

Art. nr. 0417 001

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9 

 

FINECOAT SYSTEMER

DEN MOBILE LØSNING TIL MANGE FORSKELLIGE ANVENDELSES-
OMRÅDER

Med det praktiske håndholdte Fine-Coat system W 560 kan du sprøjte 
et perfekt lag på svært tilgængelige over"ader, som f.eks. møbler, vin-
duesskodder eller radiatorer. Sprøjtestrålen kan indstilles lodret, vandret 
eller som punktstråle, så den er tilpasset objektet.

FineCoat systemet leveres i en praktisk bæreku;ert – så alt kan op-
bevares rent og klar til brug. Den medfølgende ekstra pistol muliggør 
et hurtigt farve- eller materialeskift, hvilket giver mange anvendelses-
muligheder.

FineCoat system W 550 FineCoat system W 560

®

Projektstørrelse lille - mellem   |    

Ydelse 5 m2 på 9 min

Specielle funktioner - praktisk ku;ert 
- ekstra sprøjtepistol til lak og træbeskyttelse

Farvemængde trinløst regulerbar, 0 –120 ml/min

Forstøvningse6ekt 75 W

Strømforbrug 300 W

Maks. viskositet 110 DIN-sec

Beholdervolumen 800 ml og 1400 ml

Art. nr. 0417 030

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9 

 

DEN HANDY LØSNING TIL SMÅ OG MELLEMSTORE PROJEKTER

Uanset om projektet er indendørs eller udendørs: Det gennemprøvede 
FineCoat system W 550 er især velegnet til vinduer, hegn, møbler osv. 
Forstøvningse;ekten giver en dækkende malingspåføring og en præcis 
forarbejdning af materialer – uanset om du arbejder med lak, lasurer 
eller træbeskyttelse. Sprøjtestrålen med tre indstillingsmuligheder gør 
det muligt at arbejde præcist og hurtigt – selv når du arbejder over ho-
vedhøjde eller i liggende stilling.
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MERE POWER OG ALSIDIG I BRUG

Med FineCoat systemet W 670 sprøjter du med særlig styrke og renlig-
hed: Med den højere forstøvningse;ekt får du en fremragende påføring 
og en præcis forarbejdning af materialet – uanset om du arbejder med 
lak, lasurer eller træbeskyttelse. Med 2-trins-kontakten til tyndt- eller 
tykt"ydende materialer opnår du altid et perfekt resultat ved de mest 
forskelligartede projekter, både udendørs og indendørs. Sprøjtestrålen 
kan indstilles lodret, vandret eller som punktstråle, så den giver en dæk-
kende påføring på dine over"ader. Systemet indeholder desuden en 
praktisk luftdyse til rengøring og oppustning.

FineCoat system W 670

Projektstørrelse medium - stor  |   

Ydelse 5 m2 på 6 min

Specielle funktioner - 2-trins-kontakt 
- luftdyse til rengøring og oppustning

Farvemængde trinløst regulerbar, 0-125 ml/min

Forstøvningse6ekt 105 W

Strømforbrug 350 W

Maks. viskositet 130 DIN-sec

Beholdervolumen 800 ml

Luftslangens længde 1,8 m

Art. nr. 2307 651

Kvalitetsmærker
Se beskrivelse side 6 - 9
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Gulvplejesæt Renuvo

DEN PROFESSIONELLE LØSNING TIL SMUKKE OG VELPLEJEDE 
GULVE 

Gulvplejesæt Renuvo er velegnet til at male, pleje og rengøre gulve, 
f.eks. træterrasser, parket, laminat, natursten, "iser, plastbelægninger 
og kompositmaterialer, bl.a.  WPC-materialer.

Renuvo leveres med to pads: En af førsteklasses lammeskind med afta-
gelig hjørnepad til at rense og pleje indendørs gulve. Og en pad til uden-
dørs træterrasser med en aftagelig fugepensel til kanter og riller. 

Beholderens store åbning gør det let at fylde tanken. Og med den ind-
byggede aftræksbøjle og kontrolknappen på håndtaget kan påførings-
mængden tilpasses materialet uanset dets viskositet, og det fordeles 
jævnt inde i pad'en. Du kan arbejde uden afbrydelser og uden at skulle 
bukke dig. 

Til  
indendørs og 

udendørs  
anvendelse

Projektstørrelse medium - stor  |    

Ydelse 5 m2 på 6 min

Specielle funktioner  -  To-trinskontakt til præcis justering af 
viskositeten

Beholdervolumen 1,9 l

Pads - af lammeskind med aftagelig mini-hjørnepad
- af kunst$ber med aftagelig fugepensel

Pad størrelse 18 x 14 cm

En fuld tank rækker til ca. 19 m² (alt efter træstruktur)

Art. nr. 2346 517
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TAPETSKIFT FOR FULD DAMP!  
NU KAN DU FJERNE TAPETET PÅ EN BEHAGELIG OG MILJØRIGTIG 
MÅDE 

Du glæder dig til at få nyt tapet – men før det nye tapet kan komme 
op, skal det gamle ned. Og det kan være en besværlig a;ære, hvis man 
ikke kender til vores tapetafdampere – for de virker helt uden langvarig 
opblødning og besværlig skraben!

Med tapetafdamperne fra WAGNER skåner du ikke blot nerverne, men 
også din sundhed og miljøet – alle vores apparater bruger varm vand-
damp og er helt uden kemiske tilsætningssto;er. De lette dampplader 
gør arbejdet til en leg, og termokoblingen Power-Steam-Control, der er 
integreret som standard, beskytter mod overophedning - så du altid kan 
arbejde sikkert. Dermed kan du @erne det gamle tapet i en håndeven-
ding og få sat det nye op. 

DET PERFEKTE UDSTYR TIL ALLE SLAGS PROJEKTER

For at du bedre kan vurdere, hvilken tapetafdamper, der er bedst 
egnet til dit formål, /nder du her en oversigt ved hvert produkt.

Her vises mulig projektstørrelse fra lille til stor, ydelsen og pro-
duktets specielle funktioner på en kort og overskuelig måde.

42 | 43TAPETAFDAMPERE

TAPET- 
AFDAMPERE
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UNIVERSALAPPARAT, DER RENSER, DESINFICERER OG AFDAMPER 
TAPETER

W 1500 P @erner smuds og skimmelsvamp fra mange forskellige over-
"ader. Med den vedlagte dampplade kan W 1500 P omdannes til tape-
tafdamper. W 1500 P har praktiske hjul og den store beholder sikrer lang 
damptid og letter arbejdet. Små dele kan opbevares i kabinens separate 
opbevaringsrum og er derfor altid ved hånden. Det omfattende tilbehør 
sikrer mange forskellige anvendelsesmuligheder. Det er muligt at @erne 
groft smuds på store og små "ader, at desin$cere, at @erne skimmel-
svamp osv. W 1500 P bruger udelukkende vanddamp. Det er derfor ikke 
nødvendigt at anvende kemiske rensemidler.

Projektstørrelse lille - stor  |  

Ydelse Damptid maks. 30 min

Specielle funktioner –

Beholdervolumen 1,2 l

Netkabel 2,5 m

Strømforbrug 1500 W

Art. nr. 2351 726

Damprenser
SteamStation W 1500 P
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Projektstørrelse lille - stor  |    

Ydelse Damptid maks. 120 min

Specielle funktioner - tænd- og slukkontakt 
- 2-kammer-system

Dampe6ekt 50 g/min

Beholdervolumen 5,8 l

Strømforbrug 2000 W

Luftslange 3,5 m

Mål (dampplade) 20 x 27 cm

Art. nr. 0419 001

Projektstørrelse lille - stor  | 

Ydelse Damptid maks. 80 min

Specielle funktioner - 3-delt justerbar dampbjælke 
- ekstra bred dampplade

Dampe6ekt 50 g/min

Beholdervolumen 4 l

Strømforbrug 2000 W

Luftslange 3,5 m

Mål (dampbjælke) max. 58 x 8 cm

Mål (dampplade) 19 x 27 cm

Art. nr. 0339 050

TAPETAFDAMPERE

DEN PROFESSIONELLE PREMIUMMODEL

DTS 5800 er turbomodellen inden for tapetafdampere: Takket være 
2-kammer-systemet tager det kun 3 minutter, før apparatet er klar til 
brug – og det endda på trods af den særligt store tankvolumen. Dermed 
egner den sig især til brug i store rum.

Men dette system kan meget mere: Med det ekstra rengøringssæt bliver 
DTS 5800 til en førsteklasses damprenser! På denne måde kan du få hele 
dit hjem til at stråle på ny og passe til dine nytapetserede vægge.

Tapetafdamper DTS 5800

DEN KRAFTFULDE TOPMODEL 

W 16 giver dig "eksibilitet og alsidighed: Med den 3-delte dampbjælke 
eller den ekstra dampplade er det muligt at afdampe hele tapetbaner 
samt små og smalle "ader – nemt og bekvemt. Den lange og "eksible 
dampslange muliggør komfortabelt, ergonomisk korrekt og sikkert ar-
bejde. 

Tapetafdamper W 16
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TILBEHØR

Til WAGNERs udstyr fås tilbehør til de mest forskelligartede opgaver i og 
omkring huset. Så bliver dit arbejde endnu mere behageligt og e;ektivt 
– og meget sjovere for dig!

TILBEHØR

Tilbehør FineCoat systemer 
Med Click & Paint kan du skifte pistol i en håndevending. 
Med den rigtige pistol kan du nemt sprøjte de "este mate-
rialer. FineCoat forlængeren sørger for endnu større række-
vidde med alle Click & Paint systemer.  

"Brillant“ pistol

Specielt udviklet pistol til krævende og særligt glatte 
objekter. Den optimerede dyse og lufttilførsel garanterer 
en førsteklasses, skinnende over"ade.

Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0417 932

Pistol til små mængder

Gør det muligt at sprøjtemale både små og $ligrane 
genstande. Dermed er det også muligt at udføre rent 
detaljearbejde.

Beholdervolumen: 250 ml, Art. nr.: 0417 918

Pistol med radiatordyse

Optimal til svært tilgængelige steder som radiatorer og 
skabshjørner. Farvestrålen bøjes 25° for enden af røret og 
kan bogstaveligt talt "sprøjte om hjørner"!

Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0417 915

Denne artikel 
passer til: 

Denne artikel 
passer til: 

Denne artikel 
passer til: 
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* kun i forbindelse med håndtag og adapter
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"Perfect Spray 1400" pistol

Den store løsning – til lakering af store objekter såsom 
garagedøre og træhuse på den kortest mulige tid. Den 
ekstra store beholder gør det muligt at arbejde længere tid 
uden afbrydelse.

Beholdervolumen: 1400 ml, Art. nr.: 0417 917

Farvebeholder med låg

Til opbevaring af farverester (lakker og lasurer).

Beholdervolumen: 250 ml, Art. nr.: 0417 922 
Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0414 906 
Beholdervolumen: 800 ml, Art. nr.: 0413 909 
Beholdervolumen: 1400 ml, Art. nr.: 0417 921

Farvebeholder med låg

Til opbevaring af farverester (vægmaling).

Beholdervolumen: 1300 ml, Art. nr.: 2305 155 
Beholdervolumen: 1800 ml, Art. nr.: 2304 025 

Denne artikel 
passer til: 

"WallPerfect" pistol

Til nem sprøjtemaling med dispersions- og plastfarver til 
indendørs anvendelse.

Beholdervolumen: 1300 ml, Art. nr.: 2321 896 
Beholdervolumen: 1800 ml, Art. nr.: 2326 477

Pistol "TexPerfect"

Pistol til dekorpudsning og påføring af strukturmaling op 
til 1 mm kornstørrelse og grunder. Sikrer "otte "ader uden 
striber på grund af ensartet påføring af strukturmaterialet.

Beholdervolumen: 1300 ml, Art. nr.: 2340 846

Denne artikel 
passer til: 

FineCoat forlænger

Vægge og lofter kan takket være en større rækkevidde 
nemt sprøjtemales og lak og træbeskyttelse kan påføres 
nemmere på gulve og træterrasser. 

Total længde: ca. 60 cm, Art. nr.: 2307 678 

Denne artikel 
passer til: 

Denne artikel 
passer til: 

Denne artikel 
passer til: Denne artikel 

passer til: 

Denne artikel 
passer til: 

"Perfect Spray 800" pistol

Klassikeren – mange forskellige anvendelsesmuligheder 
Ideel til regelmæssig og perfekt materialepåføring på små 
og mellemstore objekter. Takket være den optimerede 
dyse, sker malingspåføringen endnu hurtigere.

Beholdervolumen: 800 ml, Art. nr.: 0417 914 

Håndtag og adapter

Med adapter og håndtag omdannes W 995 til et universelt 
sprøjtesystem, som også kan bruges til lak og træbeskyt-
telse og dermed er kompatibelt med det alsidige Click & 
Paint tilbehør: Vælg en af de talrige sprøjtepistoler, og sæt 
det sammen efter behov.

Art. nr.: 2315 666 

Denne artikel 
passer til: 
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Tilbehør maleruller Tilbehør Airless sprøjteanlæg
Vil du gerne shine din facade op? Så skal du vælge en malerulle med høj 
luv fra vores tilbehørssortiment. Her $nder du passende reservedele til 
dine andre maleprojekter.

Følgende reserveruller passer til alle WAGNERs malerruller. I modsat fald 
nævnes den passende rulle.

Oversigt over tilbehør til Airless sprøjteanlæg. Så får du altid en "ot over-
"ade, uanset, om du arbejder med lakker, træbeskyttelse eller vægmaling.
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Malerulle, 12 mm

Til glatte over"ader og "ader med let struktur,  
bredde 23 cm

Art. nr.: 0998 230 

Malerulle, 20 mm

Til over"ader med let struktur og ru over"ader, bredde  
23 cm.

Art. nr.: 0245 717

Universal-malerulle, polstret

Høj kvalitet, til over"ader med struktur og ru over"ader, 
luvhøjde 20 mm

Art. nr.: 0220 306

Malerulle FineLiner, sæt à 3 stk.

Bredde 75 mm

Art. nr.: 2327 281

Denne artikel 
passer til: 

ZUBEHÖR 52 | 53TILBEHØR

Dyser og filtre XS - S

Til vandbaserede og opløsningsmiddelholdige lakker, lasu-
rer og lakfarver, olier, separationsmidler, alkydlakker, PVC-
lakker.

Dyse XS = 0,009", Art. nr.: 0418 705

Dyse S = 0,011", Art. nr.: 0418 706

Filter XS - S, Art. nr.: 0418 711

Dyseforlænger 30 cm

Med den 30 cm lange dyseforlænger kan du uden proble-
mer male svært tilgængelige steder – høje vægge og lofter 
eller træterrasser – uden at skulle strække og bøje dig.

Art. nr.: 2306 478

Dyser og filtre  M

Til lak og træbeskyttelse, primere, grundere og $llere samt 
latex- og dispersionsmaling til indendørs vægge.

Dyse M = 0,015", Art. nr.: 0418 707

Filter M, Art. nr.: 0418 712
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Tilbehør sprøjtepistoler
Her $nder du passende tilbehør til sprøjtepistolerne W 180 P og W 450 SE. 
Få succes med dine maleprojekter – endnu hurtigere og nemmere.

Sugerørsforlænger

Til direkte ansugning fra større beholdere, kun til vand-
fortyndbar  maling

Art. nr.: 0413 910

Viskositetsmålebæger

Til perfekt fortynding af malingen

Art. nr.: 0050 342

Farvebeholder med låg

Til opbevaring af farverester (lakker og lasurer)

Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0414 906 
Beholdervolumen: 800 ml, Art. nr.: 0413 909 

Sugerørs- 
forlænger

Nålestråledyse

Til rengøring af svært tilgængelige steder (f.eks. cykelkæ-
der)

Art. nr.: 0209 045

eks. cykelkæ-

Rundstråledyse

0,5 mm, Art. nr.: 0046 894

universal 0,8 mm, Art. nr.: 0046 903

1,0 mm, Art. nr.: 0046 906

Sæt (0,4 og 1,0 mm), Art. nr.: 0203 212

Ventiler

3 stk. til lak, Art. nr.: 0209 041

3 stk., universal, Art. nr.: 0209 042

Fleksibel dyseforlænger

Uundværlig ved opgaver over hovedhøjde eller på vandret-
te "ader

Art. nr.: 0046 675

Nålestråledyse Fleksibel  
dyseforlænger
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Tilbehør Gulvplejesæt
Også til Renuvo fra WAGNER får du passende tilbehør. Hvis du planlæg-
ger større opgaver og har brug for en ny pad, enten til indendørs eller 
udendørs brug, "nder du den her. De fastgøres let med den praktiske 
kliklås.

Udendørs pad

Til træterrasser, plastgulve og andre udendørs gulvbelæg-
ninger. Med aftagelig fugepensel.

Art. nr.: 2348 334

Indendørs pad

Til parket-, laminat- og plastgulve, og til påføring af 
parketolie og andre gulvplejemidler.

Art. nr.: 2348 335

TILBEHØR 56 | 57

Tilbehør tapetafdampere 
Med det ekstra rengøringssæt kan din tapetafdamper ændres til 
en damprenser i en håndevending. Rengøringssættet passer til alle  
WAGNER tapetafdampere.

Rengøringssæt i 10 dele 

Bestående af forskellige dyser, forlængere, inkl. gulvklud 
og vinduesskraber. Til rengøring af hårde belægninger, 
polstringer og svært tilgængelige steder. Løsner selv 
fastsiddende snavs.

Art. nr.: 0339 700

Rengøring  
af gulve

Fugebørste

Rengøring  
af møbler
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Besøg vores hjemmeside med tips, vejledninger 

og hjælp til den perfekte malingspåføring på 

www.wagner-group.com

DK/S/N

Wagner Spraytech Scandinavia A/S 

Helgeshøj Allé 28 

DK-2630 Taastrup 

T. +45 43 27 18 18 

F. +45 43 43 05 28 

wagner@wagner-group.dk

D/A

J. WAGNER GmbH 

Otto-Lilienthal-Str. 18 

D-88677 Markdorf 

T. +49 (0) 75 44 - 50 50 

F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00 

vertrieb_consumer@wagner-group.com 

hotline@wagner-group.com

F

J. WAGNER France 

12 Avenue des Tropiques 

Z.A. de Courtaboeuf 

91978 LES ULIS Cedex 

T. +33 (0) 08 25 01 11 11 

F. +33 (0) 1 - 69 19 46 77 

division.grandpublic@wagner-france.fr

NL

Wagner Spraytech Benelux B. V. 

De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht 

T. +31 (0) 30 - 2 41 41 55 

F. +31 (0) 30 - 2 41 17 87 

info@wagner-group.nl

CH

J. WAGNER AG 

Industriestrasse 22 

9450 Altstätten 

T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11 

F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23 

wagner@wagner-group.ch

GB

Wagner Spraytech UK Ltd

Opus Park

Moorfield Road

Guildford

Surrey

GU1 1SZ

Tel: +44 (0) 1483 454666

Fax: + 44 (0)1483 454548

enquiries@wagner-group.com
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