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Knauf PFT Samba M
PFT Samba M, Toepassing, Eigenschappen en
Technische gegevens

PFT Samba M

Toepassing

Eigenschappen

De PFT Samba M verwerkt nagenoeg alle Knauf
voorstrijkmiddelen en alle interieurverven perfect.
Het werkgebied is van voorstrijken, binnenverven
in woningen tot professionele projecten. Dankzij de
eenvoudige werking is elke klus sneller geklaard.

Geschikt voor verschillende materialen, zoals:
Acrylverf op basis van oplossingsmiddelen
Acrylverf op waterbasis
Dispersieverf
Silicaatverf
Knauf Diepgrond
Knauf Grondeermiddel
Knauf Stuc-Primer
Knauf Spraykontakt

. . Analoge drukmeter
. . Borstelloze motor 230V, 1 fase
. . Eenvoudig te reinigen en te onderhouden,
zonder gereedschap
. . Geïntegreerde slanghouder
. . Licht in gewicht
. . Robuust verchroomd verstelbaar chassis,
corrosiebestendig
. . Zelfaanzuigend

Voordelen:

. . Zeer glad eindresultaat, geen baanvorming of
sinaasappelhuid door roller
. . Minder arbeidsintensief
. . Zorgt voor tijdsbesparing
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Technische gegevens Samba M
Artikelnummer:

124707

Opbrengst:		

Maximaal 2 liter per minuut

Werkdruk:		

Maximaal 227 Bar

Accessoires
1 69701	Pompfilter 60 Mesh (zwart)
168789 Pistoolfilter 60 Mesh (zwart)
8 1084	Slang Bluemax II 1/4” x 15 meter
139634 Smeerolie TSL airless 0,25 liter
139633	Reinigingsvloeistof airless 1 liter
1 68793	Contractor inline pistool met filter,
250 Bar voor vast verlengstuk en
drukroller telescoop
168791 Vast verlengstuk HD 0,5 meter
169692 Vast verlengstuk HD 1 meter
168792	Cleanshot afsluiterkop voor vast
verlengstuk
173948	Roller frame voor HD vastverlengstuk
173965 Tip PAA 515
173966 Tip PAA 517
173967 Tip PAA 519
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Tip-/Norzelgrootte: Maximaal 0,023”
Motor:		

950 W/230V

Maten
Totale lengte:

Circa 533 mm

Totale breedte:

Circa 521 mm

Totale hoogte:

Circa 749 mm

			

(in hoogte verstelbaar)
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Gewicht
Totaal gewicht:

Circa 30 kg

Basisuitrusting
Spuitpistool compleet met:

. . Chromen spuitpistool
. . Analoge drukmeter
. . Hogedrukslang 15 meter
. . Reinigings- en onderhoudsvloeistof
. . Nederlandse gebruiksaanwijzing

168793
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Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.
Knauf BV, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht, Tel.: (030) 247 33 11, Fax: (030) 240 96 90
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn
referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal,
ook wanneer deze in uittreksel plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knauf. Met deze uitgave zijn alle voorgaande versies vervallen.

