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PRECISIE IN EEN HANDOMDRAAI
SPA-SYSTEEM EASY LINE MIX

SPA-S YS TEMEN easy line & easy line mix

1 adapter
2 systemen

1.  �������� De sterke en ergonomisch gevormde DrehFix 
 garandeert veilig open- en dichtdraaien van het deksel

2.  �������� Eenvoudig aanbrengen van de gewenste lakzeef  
(naar keuze 105 µm, 125 µm of 195 µm)

3.  �������� Snelle montage van de beker op de adapteraansluiting

4.  �������� Verhoogde binnenrand in het deksel voorkomt dat verf 
de schroefdraad verontreinigt

5.  �������� Geïntegreerde flipflopsluiting in de bodem van de beker

6.  �������� Extra stevigheid door rand rondom de beker

7.  ��������� Makkelijk af te lezen, krasvrije en oplosmiddelbestendige 
schaalverdeling van 1:1 tot 10:1 en 20:1

7 ONMISKENBARE VOORDELEN

U WILT EEN KLEINE HOEVEELHEID LAK VERWERKEN 
EN DE VERF RECHTSTREEKS AANMENGEN IN EEN 
BEKER VOOR EENMALIG GEBRUIK?

GEBRUIK DAN ONS NIEUWE  
SPA-SYSTEEM EASY LINE MIX, 
HET ECONOMISCHE EN  
DOELTREFFENDE BEKERSYSTEEM 
VOOR EENMALIG GEBRUIK.
Met het nieuwe SPA-systeem easy line mix kunt u verven  

en lakken nog makkelijker en efficiënter gebruiken en verwer-

ken. Reinigen is niet nodig en insteekfilters besparen extra 

zeefwerk. De oplosmiddelen en reinigingswerkzaamheden 

worden tot een minimum beperkt, waardoor uw productiviteit 

aanzienlijk toeneemt. 

Het lage verbruik van oplosmiddelen komt het milieu en uw 

gezondheid ten goede. Bewaar waardevolle lakresten in de 

verfbeker voor later gebruik.

Het SPA-systeem easy line mix vereist het gebruik  
van een adapter tussen de verfbeker en het spuitpistool.

NU VERKRIJGBAAR IN 3 MATEN

VOLUME
Klein Medium Groot

Spuitvolume [ml] ongeveer 300 500 800

Totaal volume [ml] ongeveer 390 660 950
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DOELTREFFEND EN ECONOMISCH
SPA-SYSTEEM EASY LINE

U WILT EEN GROTERE HOEVEELHEID LAK 
 VERWERKEN EN DE VERF SNEL EN SCHOON 
KUNNEN BIJVULLEN?

GEBRUIK DAN ONS BEPROEFDE 
SPA-SYSTEEM EASY LINE: DE 
BEKER VOOR EENMALIG GEBRUIK 
MET DEKSEL MAAKT REINIGEN 
OVERBODIG.  
Verwisselbare verfbekers met deksel maken het reinigen 

overbodig, terwijl insteekfilters ook extra zeefwerk besparen. 

Oplosmiddelen en reinigingswerkzaamheden worden tot een 

minimum beperkt, waardoor de productiviteit aanzienlijk  

toeneemt. Het lage verbruik van oplosmiddelen komt het 

 milieu en uw gezondheid ten goede. Bewaar waardevolle 

 lakresten in de verfbeker voor later gebruik.

Het SPA-systeem easy line mix vereist het gebruik  
van een adapter tussen de verfbeker en het spuitpistool.

SPA-S YS TEMEN easy line & easy line mix

1 adapter
2 systemen

6 ONMISKENBARE VOORDELEN

1.  �������� Eenvoudige montage van de zeef (naar keuze 105 µ, 
125 µ of 195 µ) door middel van inzetstuk 

2.  �������� Snelle montage van de beker op de adapteraansluiting

3.  �������� Geïntegreerde schaalaanduiding in ml en oz

4.  �������� Extra stevigheid door rand rondom de beker

5.  �������� Snel openen dankzij twee uitsparingen in de beker

6.  �������� Geïntegreerde flipflopsluiting in het deksel

VOLUME

Spuitvolume [ml] ongeveer 550

Totaal volume [ml] ongeveer 730
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GEWOONWEG GENIAAL! HET BEKER-IN-BEKERSYSTEEM 
MENGBEKERSYSTEEM

U WILT EEN GROTERE HOEVEELHEID  
LAK  MAKKELIJK, PRECIES EN VOORDELIG 
 AANMENGEN?

GEBRUIK DAN ONS BEPROEFDE 
MENGBEKERSYSTEEM: HET  
DOORDACHTE SYSTEEM OM LAK 
AAN TE MENGEN, UIT TE GIETEN 
EN TE BEWAREN. 
Dankzij de makkelijk af te lezen schaalverdeling (1:1 tot 8:1, 

10:1, 20:1 en 10:7) op de buitenbeker voorkomt u mengfouten 

die geld kosten en kunnen leiden tot extra, duur betaald werk. 

Dankzij de vervangbare inzetbekers voor eenmalig gebruik 

hoeft u de mengbekers niet meer te reinigen. Het mengbeker-

systeem is verkrijgbaar in vier verschillende maten.

9 ONMISKENBARE VOORDELEN

VOLUME INZETBEKER
Klein Medium Groot Maxi

Mengvolume [ml] ongeveer 500 1.000 2.000 5.000

Totaal volume [ml] ongeveer 660 1.280 2.550 6.000

1.  �������� Overhangende rand van de inzetbeker voorkomt dat 
er lak in de buitenbeker terechtkomt

2.  �������� Inzetbeker zit dankzij bevestigingspunten stevig 
vast in de buitenbeker

3.  �������� Stevig, ergonomisch handvat
4.  �������� Makkelijk af te lezen, krasvrije en oplosmiddelbe-

stendige schaalverdeling van 1:1 tot 8:1, 10:1,  
20:1 en 10:7

5.  �������� Optimale bodemvorm voor perfect mengen
6.  �������� Geïntegreerde schaalaanduiding in ml en oz op de 

inzetbeker
7.   �������� Schenktuit voor makkelijk overgieten
8.  �������� Nauwkeurig passende, doorzichtige inzetmengbeker
9.  �������� Deksel met vlakke en goed afsluitende vorm om 

mengbekers plaatsbesparend te stapelen

1 systeem
4 maten
MENGBEK ERS YS TEEM



In onze bedrijfsfilosofie staat het belang van de klant 

centraal:

 r doeltreffende producten

 r veilig en gebruiksvriendelijk ontwerp

 r goede prijs-kwaliteitsverhouding

 r milieuvriendelijke producten

Onze mengbeker- en SPA-systemen zijn ontwikkeld  

volgens deze filosofie� Dit garandeert dat ze doeltreffend 

en economisch voldoen aan de gestelde eisen� 

WIJ STELLEN ALLES IN HET WERK OM VOOR 
U EEN GOEDE EN BETROUWBARE PARTNER 
TE ZIJN.

BEPROEFDE 
FUNCTIONALITEIT

Talrijke bekende 
 verfproducenten stellen 
hun vertrouwen in de hoogwaardige 
laksystemen van HSM. Wij zijn ook trots 
op de positieve beoordelingen van de 
gebruikers over de kwaliteit en 
 functionaliteit van onze producten.

WIJ STELLEN ONS VOOR  
ALS UW DESKUNDIGE  
PARTNER... 

... DIE OPTIMALE OPLOSSINGEN  

BIEDT VOOR UW BEHOEFTEN  

EN VEREISTEN.

Geprobeerd& Getest



NOOIT MEER
HET PISTOOL REINIGEN!

DÜRR SYSTEMS AG en HSM LACKIERSYSTEME GMBH  hebben  
hun uitgebreide knowhow op het gebied van spuitpistolen  
en  l aksystemen gebundeld. Trots stellen wij onze  
gemeenschappelijk ontwikkelde nieuwigheid voor: 

	Verf wisselen in een paar seconden
	Verfkanaal inclusief nozzle makkelijk en snel wisselen   
	Naaldpunt even afvegen met een doek 

EEN NIEUW LAGEDRUK-VERFPISTOOL GECOM-
BINEERD MET EEN SLIM SYSTEEM OM HET 
VERFKANAAL SNEL TE WISSELEN.

... over onze MENGBEKER-  
en SPA-SYSTEMEN vindt u  
op het internet op 
WWW.HSM-LACKIERSYSTEME.DE

GEDETAILLEERDE INFORMATIE...

VRAAG NAAR ONZE 

AANBIEDINGEN VOR

PRIVATE LABELSN
I
E
U
W

HSM Lackiersysteme GmbH
Achalmstraße 13
73760 Ostfildern · Germany

P: +49(0)711.88 2862-0
info@hsm-lackiersysteme.de
www.hsm-lackiersysteme.de
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