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Spray & Brush

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
2-in-1 verfspuit en borstel.
Bestemd voor gebruik met de verspuitbare producten van Xyladecor:
Xyladecor Tuinhoutbeits Spray, Xyladecor Bangkirai Olie Spray, Xyladecor Tuinhuis Color
en Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout.

Toepassingsgebied
Voor alle tuinhout.
Ideaal voor tuinhekken en tuinhuisjes.
De Spray & Brush is niet bedoeld voor gebruik met andere water- of solventgedragen producten, en
is niet geschikt voor gebruik van andere producten dan de hierboven vermelde verspuitbare
producten van Xyladecor.
De Spray & Brush is niet bedoeld voor gebruik met landbouwchemicaliën of andere
dan de aanbevolen toepassingen.
Het gebruik van deze Spray & Brush met andere producten beïnvloedt de kwaliteit van de afwerking.

Eigenschappen
Snelheid en gebruiksgemak van een verfspuit.
Precisie en dekkracht van een borstel.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Het hout moet droog en gezond zijn. Stof en los vuil moet verwijderd worden.
Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.
De ondergrond ontvetten, schuren, stofvrij maken en verder voorbehandelen zoals omschreven
op de verpakking of de technische fiche van het specifiek product dat u wenst toe te passen.
Daarna het product aanbrengen met de Spray & Brush zoals hieronder omschreven.
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3. GEBRUIK EN REINIGING VAN HET TOESTEL
Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de belangrijkste richtlijnen.
Voor gedetailleerde informatie dient de gebruiksaanwijzing geraadpleegd te worden.

Gebruik
Monteer de borstel en de slang op het toestel.
Giet het product voorzichtig in het reservoir.
Pomp ongeveer 15-20 keer indien het reservoir gevuld is tot aan de 4l-markering en
25-30 keer indien het reservoir gevuld is tot aan de 2l-markering. Zo heb je de perfecte sproeidruk.
Verstuif het product gelijkmatig over de ondergrond. Houd de sproeikop 20-30 cm afstand voor
de ideale dekkracht.
Gebruik de borstelkop om het product zo gelijkmatig mogelijk te verdelen en op randen en
overgangen voor een nauwkeurige afwerking.
Laat voor het bijvullen of na het gebruik van het toestel eerst de druk af via de drukklep
voor u de verfspuit opent.

Reiniging
Spoel het pompreservoir en de handset na gebruik rijkelijk met water tot het reinigingswater
niet meer troebel is.
Reinig de borstel en de onderdelen van de sproeikop zorgvuldig met water.
Spoel de filters en de dichting af onder de kraan en schrob eventueel met een harde borstel.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het mondstuk te reinigen of te deblokkeren:
zo veroorzaakt u schade en verstoort u het spraypatroon.
Het reservoir en de slang moeten volledig droog zijn voor u de verfspuit opbergt.

4. VEILIGHEID EN GARANTIE
Veiligheid
Wijzig de verfspuit en zijn onderdelen niet.
Niet aansluiten op een externe drukbron.
Blokkeer, wijzig of verwijder de drukklep niet.
Gebruik niet met beschadigde of versleten onderdelen. Gebruik alleen officiële reserveonderdelen.

Garantie
Er wordt 3 jaar garantie verleend op de volledige verfspuit en alle afzonderlijke onderdelen
uitgezonderd de verfborstel.
Het gebruik van de Spray & Brush met andere producten maakt garantie ongeldig zonder afbreuk
te doen aan uw wettelijke rechten.
Kijk voor meer gedetailleerde informatie op de gebruiksaanwijzing.

Deze technische steekkaart, op datum van 28 februari 2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze
technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.
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