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UENDisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich, 
DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elas-
tifiziert
De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige onder-

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Noodzakelijke gegevens

Productgebonden spuitgegevens

Toesteltype* DisboCRET 515 

Spuitmond
Verdunning**

Pistoolfilter***

0,018”-0,021”
max. 1 - 2% water

filter vaak reinigen
wit

DisboCRET 515

Airless-membraan
Airless-zuiger
Nat verspuiten

++
++
-

Type pistool

Stroomaansluiting
Vermogen
Slagvolume
Max. slanglengte
Slangdiameter
Hulpslang

Airless-pistool met geschikte 
spuitmond
230 - 250 V/ 50Hz
min. 1,5 kW
ca. 2,5 l/min
tot 30 m
1/4”
-

++ zeer goed geschikt   + goed geschikt   - beperkt geschikt   -- niet geschikt

DisboCRET 515

DisboCRET 518

--
++
-

0,021”-0,026”
max. 5% water

zonder filter spuiten

DisboCRET 518

Airless-pistool met geschikte 
spuitmond
230 - 250 V/ 50Hz
min. 1,5 - 1,8 kW
ca. 4,4 l/min
tot 30 m
1/4”
-

DisboCRET 518

Beschikbare verpakkingen

Opgelet: Bij het spuiten vanuit de standaardverpakkingen moeten deze opgeroerd, en met de maximaal 
toegelaten hoeveelheid water verdund worden Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water of 
warm zeepwater, ook bij langere pauzes.  Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met 
zuiver water afwassen.

Preventie en veiligheid: 
Productcode verven en lakken: BSW20
Verwerken bij luchtverversing. Sterk vervuilde kleding vervangen!

Persoonlijke veiligheidsuitrusting: 
Oogbescherming:   ruimtezichtbril
Handbescherming:  handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen, 
   nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van 
   beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen 
   onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:  voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming: partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:  wegwerpbeschermingspak dragen

liter 

15

*  Aanwijzingen en  voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16. 
**   Verdunningsaanwijzingen enkel op de standaardproducten. (Airfix-producten niet verdunnen)
*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig. 
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Betonherstelling dispersies


