FastFinish

™

Compacte, draagbare luchtcompressor en
trechterpistool dat onder druk gezet kan worden

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL
• Bespaar tijd en energie
• Werk klussen 6 x sneller af dankzij drukverhogingstechnologie
• Kom nooit meer zonder lucht te zitten

Textuurtoepassingen
TexSpray FastFinish™

FASTFINISH

™

De snelste manier om
kleine textuurklussen te klaren
HERINRICHTING VAN KAMERS

WERK KLUSSEN 6 X SNELLER AF
DANKZIJ DRUKVERHOGINGSTECHNOLOGIE

65 vierkante meter met 55 liter
voorgemengde pleister.

Het innovatieve systeem gebruikt lucht om
de prestaties te verbeteren en een superieure
afwerking te leveren. Voel de kracht van een grote
spuitinstallatie in de palm van uw hand!

SNELLE AFWERKING EN MINDER
VERMOEIDHEID

6X

SNELLER!

FastFinish levert een professionele afwerking met
een baanbrekende snelheid en zorgt ervoor dat een
vol trechterpistool van 10 kg minder lang in de lucht
moet worden gehouden.

60:00

10:00

SPUIT ALLES!
De ultieme hoogwaardige oplossing voor kleine klussen
met de volgende materialen:
Herstelling
van gladde afwerking

ETICS

Decoratieve afwerking

Akoestisch pleisterwerk

TRECHTERPISTOOL
MET ZWAARTEKRACHTAANVOER

FASTFINISH™TEXTUURSPUITSYSTEEM

Technische specificaties
Modelnaam:

FASTFINISH™
STANDARD-SYSTEEM

Artikelnummers: 230 V
Incl. trechterpistool

FASTFINISH™
PRO-SYSTEEM

25D495

25D493

Met zwaartekrachtaanvoer 25D497

Met drukverhoging 25D496

255@2,8 (9@40)

255@2,8 (9@40)

3/8 in x 15 m

3/8 in x 15 m

35,5 (78,2)

35,8 (78,9)

7,6 (2)

5,7 (1,5)

Compressor lpm@bar (cfm@psi)
Luchtslang
Gewicht kg (lb)
Volume vultrechter (l/gal)

Toebehoren
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met onze professionele toebehoren:
Pistolen
25D496
25D497
245924
25D491

FastFinish trechterpistool met drukverhoging
G-Tex-trechterpistool met zwaartekrachtaanvoer
Trechterpistool in kunststof
Zelfstandige compressor (230 V)

Spuittips
17V692 	WideTex (past op FastFinish- en
G-Tex-pistool) (inclusief verloopstuk,
spuittips van 4 mm, 6 mm, 8 mm)
Sets
17V694

Set met spuittips (4 mm, 6 mm, 8 mm)

Slang
26A563

3/8 in x 50 ft niet-markerende luchtslang
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