
Φιάλη ψεκάσμού 360°

Χρήση 360°

Ετικέτα αναγραφής

Το ειδικό σύστημα αναρρόφησης 
επιτρέπει τον ψεκασμό σε 360° και 
φροντίζει για την αξιόπιστη εργασία 
επάνω από το κεφάλι, διαγώνια ή 
κάθετα.

Εύκολο άνοιγμα χάρη στα στοιχεία 
αφής

Εργονομική, ανθεκτική κεφαλή 
ψεκασμού με μακριά λαβή
• Ξεκούραστη εργασία χάρη στη μικρή 

απαιτούμενη δύναμη χειρισμού 
• Μπορεί να αναρτηθεί και στον τροχή-

λατο εργαλειοφόρο

Ετικέτα αναγραφής
• Χώρος για την αναγραφή σήμανσης των 

περιεχομένων υγρών
• Επιπλέον πεδία για τις υποδείξεις ασφα-

λείας

Πολύ καλή σταθερότητα χάρη στο 
κωνικό σχήμα

Κωδ. αρ. 0891 503 360
Τεμ./Συσκ. 1/1

Περιεχόμενο 1000 ml

Συμπληρωματικά προϊόντα για Περιγραφή Κωδ. αρ.

0891 503 360

Προέκταση δοχείου ψεκασμού, κυρτή 0891 532 1
Προέκταση δοχείου ψεκασμού, ίσια 0891 532 2
Ετικέτες συμβόλων επικινδυνότητας 0891 599 000

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να διε-
ξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών, αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργα-
σίας δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη πελατών δίνει 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η συμβούλευση περι-
λαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.

Φιάλη ψεκάσμού

Ετικέτα αναγραφής

Επιπλέον πεδία για τις 
υποδείξεις ασφαλείας

Για την εύκολη εφαρμογή προϊό-
ντων από μπετόνια ή βαρέλια.

Εύκολη χειροκίνητη λήψη από 
κινητά δοχεία

Εύκολο άνοιγμα χάρη στα στοιχεία 
αφής

Εργονομική, ανθεκτική κεφαλή 
ψεκασμού με μακριά λαβή
• Ξεκούραστη εργασία χάρη στη μικρή 

απαιτούμενη δύναμη χειρισμού 
• Μπορεί να αναρτηθεί και στον τροχή-

λατο εργαλειοφόρο

Ετικέτα αναγραφής
• Χώρος για την αναγραφή σήμανσης των 

περιεχομένων υγρών
• Επιπλέον πεδία για τις υποδείξεις ασφα-

λείας

Πολύ καλή σταθερότητα χάρη στο 
κωνικό σχήμα

Κωδ. αρ. 0891 503 001
Τεμ./Συσκ. 1/1

Περιεχόμενο 1000 ml
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