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VÄGGFÄRG LACK & LASYRER

Sprudlande idéer från  
marknadsledaren
WAGNER erbjuder innovativa produkter på högsta tekniska nivå för att 
du ska få det enklare att måla om dit hem och göra det vackrare.
Oavsett om det handlar om FineCoat-system, sprutpistoler, roller eller 
tapetnedångare - vi har högsta anspråk på våra produkter och arbetar 
ständigt på deras utveckling.

Som marknadsledare i Europa står WAGNER gruppen för förstklassig kva-
litet och framtidsorienterad teknologi. Med produkter, tillbehör och tips 
från WAGNER förverkligar du dina drömmar i hemmet och trädgården 
enkelt och utan stora kostnader. Utan särskilda förkunskaper - men med 
resultat som från ett proffs. 

TRÄDGÅRDSSTAKET

VÄXTSKYDD

YTTERVÄGGAR

INNERVÄGGAR 
OCH INNERTAK

LEDSTÄNGER

FÖNSTERRAMAR

TRÄDGÅRDS -
MÖBLER

LUSTHUS

FÖNSTERLUCKOR

VÄRMEELEMENT

MÖBLER

DÖRRAR

CYKEL-, BIL- & MC-DELAR

DÖRRKARMAR

GARAGEPORTAR 
TAKUNDERHÅLL

HÖRN & KANTER

VÄGGFÄRG

LACK & LASYRER

TAPETNEDÅNGARE

Vill du försköna eller renovera ditt hem? Eller vill du skydda staket 
och trädgårdsmöbler mot väder och vind? Oavsett vad det är som 
förtjänar att fräschas upp med ny färg, är det så lätt att göra det 
själv.

På följande sidor hittar du all utrustning du behöver för att försköna 
väggar, tak, tapet, fönster, dörrar och möbler med en ny färg eller 
för att skydda. Med liten insats till professionella resultat.

Besök även vår hemsida med tips, vägledning 
och hjälp till den perfekta färgen under 
www.wagner-group.com

MED WAGNER BLIR FÄRGAPPLICERING TILL ETT NÖJE
BO FINT FORT!

DK/S/N

Wagner Spraytech Scandinavia A/S 
Helgeshøj Allé 28 
DK-2630 Taastrup 
T. +45 43 27 18 18 
F. +45 43 43 05 28 
wagner@wagner-group.dk

D/A

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T. +49 (0) 75 44 - 50 50 
F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00 
vertrieb_consumer@wagner-group.com 
hotline@wagner-group.com

F

J. WAGNER France 
12 Avenue des Tropiques 
Z.A. de Courtaboeuf 
91978 LES ULIS Cedex 
T. +33 (0) 08 25 01 11 11 
F. +33 (0) 1 - 69 19 46 77 
division.grandpublic@wagner-france.fr

NL

Wagner Spraytech Benelux B. V. 
De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht 
T. +31 (0) 30 - 2 41 41 55 
F. +31 (0) 30 - 2 41 17 87 
info@wagner-group.nl

CH

J. WAGNER AG 
Industriestrasse 22 
9450 Altstätten 
T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11 
F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23 
wagner@wagner-group.ch

GB

Wagner Spraytech UK Ltd
Opus Park
Moorfield Road
Guildford
Surrey
GU1 1SZ
Tel: +44 (0) 1483 454666
Fax: + 44 (0)1483 454548
enquiries@wagner-group.com

www.wagner-group.com
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VÄGGFÄRG LACK & LASYRER
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WallPerfect FLEXiO 585 12 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vattenbaserade dispersions- och latexfärger för inomhusbruk, samt spraytillsats för lack och  
lasyr av olika slag

WallPerfect FLEXiO 687 14 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WallPerfect FLEXiO 867 16 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WallPerfect FLEXiO 990 18 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Airless Sprayer Plus 20 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● ● ● 
Lösningsmedels- och vattenbaserade dispersions- och latexfärger för inomhus bruk, lackfärger, akrylfärger, lasyrer, träskydds-
medel, betser, grundfärger, häftgrund, växtskyddsmedel, underredsskydd, hålrumsförsegling, desinfektionsmedel och oljor

WallPerfect W 665 24 – ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – –
Vattenbaserade dispersions- och latexfärg för inomhusbruk

WallPerfect W 995 26 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – –

WallPerfect   
DecoRoll 300 Set 28 – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – –

Vattenbaserade dispersions- och latexfärger för inomhus och utomhus bruk

WallPerfect  HandiRoll 550 29 ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – – –

WallPerfect  
PowerRoll System 30 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – – – –

W 180 P 34 – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● – – ● ● ● – ● ● ●
Lösningsmedels- och vattenbaserade grundfärger, lackfärger, lasyrer, träskyddsmedel, desinfektionsmedel, växt skyddsmedel, 
polityrer, betser, oljor, aluminiumfärger

W 450 SE även underredsskydd, dispersionsfärger för innerväggar, latexfärger för innerväggar, hålrumsförseglingW 450 SE 35 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ●

W 550 36 – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lösningsmedels- och vattenbaserade grundfärger, lackfärger, lasyrer, aluminiumfärger, träskyddsmedel, desinfektions-
medel, växtskyddsmedel, polityrer, betser, oljor, täckningslacker för fordon, hammarelack, effektlacker

W 560 37 – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

W 670 38 – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tillbehör Tapetnedångare 
Förvandla din tapetnedångare till en ångtvätt med endast några hand-
tag. Ångtvättsetet passar alla WAGNER tapetnedångare.

Ångtvättset med 10 delar 
Bestående av olika munstycken, förlängningar, inkl.
golvtrasa och fönsterskrapa. För rengöring av hårda ytor, 
klädsel, svåråtkomliga ställen. Tar även bort envis smuts.
Artikelnummer: 0339 700

PRODUKTÖVERSIKT FÄRGER OCH MATERIAL 

Du har en idé. Vi har rätt utrustning för att göra det.

VÄGGFÄRG LACK & LASYRER

● ● ●  mycket lämplig  ● ●  lämpar sig väl    ●  lämplig –  inte lämplig

Golv  
rengöring Fogborste

Rengöring  
av stoppade  

möbler



LACK & LASYRER 
 
Sprutpistoler 32 
W 180 P, W 450 SE

FineCoat-system 36 
W 550, W 560, W 610, W 670
Golvvårdsset  40 
Renuvo 

TILLBEHÖR 
 

FineCoat-system, färgroller,  48 
sprutpistoler, golvvårdsset, tapetnedångare

INLEDNING 
 

Jämförelse mellan pensel och sprutpistol 2
Revolutionerande Roller 5
Kvalitetssigill 6

SIDAN

TAPETNEDÅNGARE 
 

Tapetnedångare 42 
W 1500 P, W 16, DTS 5800 

         UNIVERSAL 
 
Universalsprutsystem 10 
FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867, FLEXiO 990 

Airless färgsprutsystem 20 
Airless Sprayer Plus

VÄGGFÄRG 
 

Sprutsystem för väggfärg 22 
WallPerfect W 565, WallPerfect W 665, WallPerfect W 995 

Färgroller 28 
DecoRoll 300 Set, HandiRoll 550,  PowerRoll System

Försköna ditt hem med färger!
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2    HÖG TÄCKKRAFT

Wagner färgsprutsystem garanterar en jämn färgpåläggning och perfekt 
täckning. Jämfört med rollers, pensel eller även sprutsystem av andra 
tillverkare är resultaten med WAGNER synligen bättre. Efter allt förtjänar 
du ju bästa ytkvalitet.

FÄRGPÅLÄGGNING
MED ROLLER

FÄRGPÅLÄGGNING
MED WAGNER SPRUTPISTOL

FÄRGPÅLÄGGNING
MED PENSEL

"Jämfört med pensel, ger sprut
tekniken ett slutet homogent 
färgskikt redan efter första 
färgpåläggningen."

Detta har bekräftats av iLF (For-
schungs- und Entwicklungsgesell-
schaftmbH), Magdeburg

3    BÄTTRE YTKVALITET

Staket, möbler och andra föremål som utsätts för väder och vind, behöver 
skydd: Sol, vind, regn och snö, värme, kyla och fukt angriper ytorna. Rätt 
beläggning ger ytorna mer motståndskraft - så att du kan ha glädje över 
dina möbler en längre tid.

För att avgöra vilken beläggningsmetod ger bästa resultat på långt sikt 
vad det gäller lack och lasyrer genomfördes olika tester. Olika, vanliga 
träslag målades dels med en vanlig pensel av genomsnittlig kvalitet och 
dels med en sprutpistol från WAGNER.

Slösa inte bort din tid längre. 
Med färgsprutsystem  från WAGNER arbetar du betydligt snabbare 
än med penslar och rollers. Och professionellare.

Ytkvalitet och täckkraft är synligt bättre, tidsbesparingen är klart 
mätbar och arbetet är mycket lättare.

1     STRUKTURÄKTA YTOR GENOM INTELLIGENT FÄRGPÅFÖRING

Den avgörande fördelen med att spruta är att färgen förs på kontaktlöst. 
Den ursprungliga ytstrukturen bibehålls – helt i motsats till vad som gäl-
ler med manuell påföring med roller eller pensel.

Manuell färgpåföring med roller eller pensel ger synliga spår efter verk-
tyget på släta underlag, som t.ex. avtryck av rollern eller penselspår 
genom direktkontakten med ytan. Även för strukturerade underlag som 
t.ex. putsade väggar eller råfibertapeter bibehålls den existerande struk-
turen vid sprutning. 

SLÄTT UNDERLAG

Färgskiktet är ojämnt. Underla-
gets egenskaper går förlorade.

Färgskiktet är homogent och 
jämnt. Underlagets egenskaper 
bibehålls.

rollat sprutmålat
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4    ARBETA SNABBARE OCH BEKVÄMARE

Med färgsprutsystem från WAGNER har du en klar tidsvinst mot när du 
arbetar med pensel och roller. Det blir särskilt tydligt när du arbetar med 
stora ytor, men även vid färgpåläggning av svårtåtkomliga ställen.

Hörn och kanter på väggar och tak behöver inte målas i förväg med 
pensel – färgen sprutas snabbt och med en jämn täckkraft redan efter 
första färgpåläggningen. Kanter och ränder som syns efter ommålning 
med roller tillhör det förgångna. Vinklar och svåråtkomliga ställen som 
du knappt når med penseln får en färgpåläggning i rekordtid med hjälp 
av en exakt justerbar färgstråle.  

*Genomsnittsvärde utan förberedelse- och rengöringstid.

    Objekt Sprut
pistol

4 cm pensel 
eller roller

Tidsbe
sparing

Byrå ca. 25 Min. ca. 85 Min. ca. 70%

Fönsterlucka ca. 10 Min. ca. 70 Min. ca. 85%

Rum (4 × 4 m) ca. 15 Min. ca. 58 Min. ca. 75%

TID* FÖR MÅLNING

FÄRGPÅLÄGGNING
MED PENSEL

FÄRGPÅLÄGGNING
MED WAGNER SPRUTPISTOL

Därefter utsattes de för väderpåverkan. Redan efter kort tid uppvisade de 
trädelar som behandlats med pensel en fullständig sönderdelning av be-
läggningsmaterialet. Beläggningen som gjorts med sprutpistolen visade 
sig däremot vara betydligt mer motståndskraftig.

Ren målning med roller.  
Om du hellre jobbar med roller rekommenderar vi att du använder 
en roller från WAGNER. Med en sådan roller målar du snabbare, 
renare och bekvämare än med en vanlig roller. Glöm bort att hela 
tiden doppa och stryka av. Med vår roller pumpas färgen direkt in i 
rollern så att du slipper dropp och slabb. 

Så här går det till: När du trycker på knappen eller avtryckaren (1) pum-
pas färgen till rollerhandtaget och sedan in i rollern (2). Där fördelar sig 
färgen jämnt i ludden genom hålstrukturen (2) på insidan av rollern. Ef-
tersom den största mängden färg därmed inte ligger på rollerns utsida 
stänker det inte som vid vanlig rollning. En klockren lösning!

 3

 2

 1
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®

Perfekt resultat för fin
puts och strukturfärg

Övertygande fördelar
Kvalitetssigill för WAGNER  
färgsystem 
För att du snabbt ska kunna orientera dig bland de symboler, kva
litetssigill och teknologin för våra produkter, har vi sammanfattat 
några förklaringar. Du hittar de överallt i katalogen.

1    CLICK & PAINT SYSTEM – BYTE PÅ NÅGRA FÅ SEKUNDER

Click & Paint finns i alla utrustningar där den färgförande delen kan skil-
jas från turbinen med ett klick.

   Snabbt: Byt färg och material i en handvändning
   Mångsidigt: Perfekt pistoltillsats för alla  

arbetsuppgifter
   Enkelt: Pistoltillsatserna går lätt att byta och rengöra

3    INSTÄLLBAR FÄRGSTRÅLE – PASSANDE TILL ALLA OBJEKT

FineCoat-systemet med en färgstråle som kan ställas in på tre olika  
lägen för en perfekt anpassad sprutstråle mot föremålet.

2     SÖNDERDELNINGSEFFEKT - FÄRGPÅLÄGGNINGENS FINHET

Vad säger sönderdelningseffekt om en enhet? I motsats till ström-
effekten betyder sönderdelningseffekten den effektiva energi som står 
till förfogande vid atomisering av färgen. Det är en indikator på effektivi-
teten och den möjliga användningen av en sprutpistol. För "grövre" jobb, 
såsom färgpåläggning av ett staket räcker en enhet med svagare sönder-
delningseffekt, för en "finare" färgpåläggning som t.ex. när man målar 
en möbel, bör en sprutpistol med högre sönderdelningseffekt användas.

horisontellt på punkt vertikalt

5     I-SPRAY TEKNOLOGI - MUNSTYCKE MED KRAFTFULL STRÅLE

Det innovativa slitsmunstycket för WallPerfect sprutsystem från  
WAGNER har patentanmälts. Så når du ännu bättre resultat:

   Sönderdelning för en perfekt yta för alla färger  
som används inomhus

   Problemlös färgpåläggning av trögflytande  
färger genom hög viskositetstolerans

  Nu ännu snabbare

4     PERFECT SPRAY – PERFEKTIONERAD FÄRGPÅLÄGGNING

Kvalitetssigillet för en enkel, snabb och ren färgpåläggning med ett per-
fekt resultat med hjälp av färgsprutning. Om en färgspruta har en Perfect 
Spray symbol är ingen komplicerad viskositetsmätning längre nödvän-
dig. Späd ut färgmaterialet med ca 10% och starta arbetet - ett perfekt 
resultat på några få minuter, tack vare sprutning!

Perfekt resultat för 
lacker och lasyrer

Perfekt resultat för 
väggfärg
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6     PRODUKTEGENSKAPER

WallPerfect-verktygen är märkta med särskilda symboler för de olika 
produktegenskaperna. På så sätt kan du snabbt och enkelt se varje en-
skild produkts speciella egenskaper.

Strålande resultat tack vare jämn färgpåläggning även på 
svåra ytor

Mindre täckningsinsats – sprutstråle omhöljd av en 
luftkappa

Hög arbetshastighet tack vare stor sprutmängd

Måla hörn och kanter utan maskeringstejp med FineLiner

Kraftfull turbin sprutar alla vanliga färgmaterial, även 
utan utspädning

Minutsnabbt självrengörande system

Färgroller som matas inifrån för ett nästan droppfritt 
arbete

Suger upp färgen direkt ur hinken, inget behov av  
påfyllning

Färgroller: Med sugsystem för påfyllning av färgtanken

Täckande, jämn färgpåläggning i ett enda arbetsmoment

Perfekt färgpåläggning i hörn och kanter utan besvärlig 
förberedande penselmålning

Måla väggar och tak utan ansträngning med sprutlans



RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

I följande avsnitt visas all utrustning som kan användas för både 
väggfärg, lacker, lasyrer och träskyddsmedel.

Till varje produkt finns en tabellöversikt som hjälper dig att hitta 
det universalsprutsystem som passar bäst för ditt projekt. Projekt
storlek, kapacitet och specialutrustningar till produkten visas också 
kort och överskådligt.

FLEXIBEL OCH MÅNGSIDIG 
FÖR PROJEKT I OCH RUNT HUSET

Måla och lasera trädgårdsmöblerna eller staketet utomhus eller göra om 
vardagsrummet med en fräsch, ny väggfärg: Den som söker ett sprut-
system med största möjliga användningsbredd har mest nytta av en 
FLEXIO sprututrustning eller Airless Sprayer Plus.

Dessa maskiner kan bearbeta båda tjockflytande och tunnflytande ma-
terial. Det gör universalsprutorna från WAGNER särskilt flexibla. 

Det spelar ingen roll om du vill spruta väggfärg, lack eller lasyr – den som 
är angelägen om att klara sig med ett verktyg för olika användningsom-
råden hamnar helt rätt med de universella FLEXiO-sprutsystemen eller 
Airless Sprayer Plus från WAGNER.

10 | 11

VÄGGFÄRG

LACK & 
LASYRER

UNIVERSELLA SPRUTSYSTEM
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DEN FLEXIBLA HANDSPRUTUTRUSTNINGEN FÖR INOMHUS- OCH 
UTOMHUSBRUK

Den som planerar ett större projekt och inte bara vill lägga på färg på 
väggar inomhus använder FLEXiO 585: Med två pistoltillsatser – för  
tjock- och tunnflytande färgmaterial – är du väl förberedd för projektet 
för både väggfärger och lacker och lasyrer.

Med den kraftfulla X-Boost-turbinen hanterar du tillsammans med det 
innovativa I-spray-munstycket alla vanliga färgmaterial utan utspäd-
ning. Du är flexibel  även under färgsprutningen: en steglös justering av 
luft- och färgmängden är möjlig. Och sprutstrålen kan justeras horison-
tellt eller vertikalt beroende på den önskade riktningen för arbetet, för 
lack och lasyr kan den även justeras till en punktstråle – för en snabb, 
perfekt täckande färgpåläggning.

WallPerfect FLEXiO 585 får du i en praktisk väska.

Projektets storlek litet - stort  |      

Effekt 15 m2 på 5 min

Särskild utrustning - praktisk väska 
- extra pistotillsats för lacker och lasyrer

Färgmängd steglöst reglerbar, 0–500 ml/min

Sönderdelningseffekt 200 W

Effekt 630 W

Max. viskositet hanterar alla vanliga färgmaterial outspätt  
släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut 
med 10%

Behållarens volym 1300 ml för väggfärg   
800 ml för lacker & lasyrer

Artikelnummer 2331 425

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9 
 

 
 

Universellt färgsprutsystem
WallPerfect FLEXiO 585

UNIVERSELLA SPRUTSYSTEM



Präziser Farbauftrag an Ecken und Kanten 
ohne mühsames Vorstreichen mit dem 
Pinsel.

DET UNIVERSELLA FÄRGSPRUTSYSTEMET FÖR INOMHUS- OCH 
UTOMHUSBRUK

Med WallPerfect FLEXiO 687 får du två färgsprutsystem för priset av en: 
Dessa båda pistoltillsatser kan du använda för dina projekt, både inomhus 
och utomhus. Oavsett färger för inomhusbruk eller lacker och lasyrer – får 
du alltid strålande resultat och en jämn färgpåläggning även på svåra ytor.

Den innovativa I-spray-tillsatsen sönderdelar färgen optimalt och ger en 
jämn och perfekt täckande färg. Du kan ställa in sprutstrålen horisontellt 
eller vertikalt och luftmängden kan justeras valfritt och steglöst. Pistoltill-
satsen för lacker och lasyrer kan du till och med ställa in för en punktstråle 
– för en snabb, perfekt färgpåläggning. 

Universellt färgsprutsystem
WallPerfect FLEXiO 687
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Projektets storlek litet - medium  |    

Effekt 15 m2 på 6 min

Särskild utrustning -   extra pistoltillsats för lack & lasyr  
i rostfritt stål

- variabel reglering av luftmängd

Färgmängd steglöst reglerbar, 0-400 ml/min

Sönderdelningseffekt 200 W

Effekt 630 W

Max. viskositet hanterar alla vanliga färgmaterial outspätt  
släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut 
med 10%

Behållarens volym 1800 ml för väggfärger 
800 ml för lacker & lasyrer

Luftslangens längd 3,5 m

Artikelnummer 2313 862

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9 
 

 
 

®
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Projektets storlek litet - stort  |    

Effekt 15 m2 på 6 min

Särskild utrustning - praktiskt utrymme 
- extra pistotillsats för lacker och lasyrer 
-  multifunktionshandtag

Färgmängd steglöst reglerbar, 0-400 ml/min

Sönderdelningseffekt 200 W

Effekt 630 W

Max. viskositet hanterar alla vanliga färgmaterial outspätt 
släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut 
med 10%

Behältervolumen 1300 ml för väggfärger   
600 ml för lacker & lasyrer

Luftslangens längd 3,5 m

Artikelnummer 2308 003

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9 
 

 
 

UNIVERSELLA SPRUTSYSTEM

DEN SPRUTSTARKA MULTIMASKINEN FÖR INOMHUS- OCH 
UTOMHUSBRUK

Det kraftfulla färgsprutsystemet WallPerfect FLEXiO 867 är lämpligt för 
både inomhus och utomhusbruk, eftersom FLEXiO 867 innehåller två 
olika pistoltillsatser: En speciellt för inomhusfärger och med den andra 
hanterar du lacker och lasyrer.

Arbetet med finsprutningssystemet är mycket bekvämt: Med multifunk-
tionshandtaget kan du hantera alla funktioner direkt på pistolen – även 
reglering av luftflödet. En snabb, jämn och perfekt täckande färgpåläg-
gning ger även här den innovativa I-spray-tillsatsen och sprutstrålen 
som går att ställa in på många olika sätt: Färger och lacker sönderdelas 
perfekt och du arbetar jämnt oavsett i vilken riktning.

WallPerfect FLEXiO 867 har integrerat utrymme för pistoltillsatser och 
luft slang.

Universellt färgsprutsystem
WallPerfect FLEXiO 867
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DET BEKVÄMA SPRUTSYSTEMET FÖR STORA PROJEKT 

FLEXiO 990 bearbetar alla vattenlösliga dispersions- och latexfärger med 
direktuppsugning, alltså direkt ur burken. Och med den medföljande 
sprutpistolen bearbetas även vattenlösliga och lösningsmedelshaltiga 
lacker, lasyrer, träskyddsmedel m.m. Vill du måla om dina rumsväggar, 
dörrar, möbler eller din träterrass? Det gör du bäst med FLEXiO 990. 

Omständig påfyllning behövs inte längre med direktuppsugningen, och 
med den 7 meter långa materialslangen får du en så stor aktionsradie att 
inte ens stora rum är något problem. 

Tack vare den självrengörande funktionen rengörs pumpenheten och 
slangen automatiskt på några få minuter – det är inte bara färgpåförin-
gen som är bekväm utan också rengöringen.

Universellt färgsprutsystem
WallPerfect FLEXiO 990

Projektets storlek medium -  stort  |   

Effekt 15 m2 på 5 min

Särskild utrustning - direkt insugning 
- självrengörande funktion 
- extra pistotillsats för lacker och lasyrer
- hållare för montering direkt på färghink 
- variabel reglering av luftmängd

Färgmängd Steg 1-12, 0 – 525 ml/min

Sönderdelningseffekt 200 W

Effekt 630 W

Max. viskositet hanterar alla vanliga färgmaterial outspätt 
släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut 
med 10%

Behållarens volym 800 ml för lacker & lasyrer

Slangens längd 7 m

Artikelnummer 2347 022

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9 
 

 
 

UNIVERSELLA SPRUTSYSTEM

®
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ALLROUND UTRUSTNING FÖR AMBITIÖSA GÖR-DET-SJÄLVARE

Inomhusväggfärger och latexfärger eller vattenlösliga eller lösningsme-
delshaltiga material som lack, lasyr, träskyddsmedel, hålrumsförsegling, 
häftgrund och bets kan sprutas utan problem, men inte putsfärger. Na-
turligtvis snabbt, tillförlitligt och helt jämnt. 

Tack vare bärhandtaget är det enkelt att växla arbetsplats. Med den 
10 meter långa slangen på den kraftfulla färgsprutan Airless Sprayer Plus 
är det lätt att nå höga väggar och tak eller större objekt som trädgårds-
hus och carportar. Därmed är Airless Sprayer Plus inte bara kraftfullt och 
flexibelt, utan det har också en hög yttäckning och stor aktionsradie.

Projektets storlek medium - stort  |    

Särskild utrustning  -  2 vändbara munstycken (M för tjockflytande, 
XS för tunnflytande material)

- 2 filter M, 1 filter XS-S

Matningsmängd 0,8 l/min

Max. spruttryck 190 bar

Effekt 625 W

Max. behållarkapacitet 7,5 l

Pistol av proffskvalitet

Max. storlek på  
munstycke

M / 0,015"

Slanglängd 10 m

Artikelnummer 2350 290

Airless-färgsprutsystem
Airless Sprayer Plus

UNIVERSELLA SPRUTSYSTEM
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RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

Alla produkter som beskrivs i detta kapitel har speciellt utvecklats 
för hantering med väggfärg.

För att det ska bli lättare för dig att välja rätt WAGNER produkt finns 
det en tabellöversikt för varje sprututrustning. Du får en kort och 
översiktlig information om kapacitet och specialutrustning beroen
de på projektets storlek, stort eller litet.

UPP PÅ VÄGGARNA  
ANVÄND SPRUTPISTOLEN EN GÅNG ISTÄLLET FÖR PENSELN 
MÅNGA GÅNGER OM

Oavsett om du håller på att flytta in eller om det är dags för lite ny färg 
på väggarna – helst ska det gå fort, det ska var lätt och det ska vara roligt 
men framför allt ska resultatet vara perfekt.

Med WAGNER lyckas du med allt: Vår innovativa färgsprutsystem för 
dispersions- och inomhusfärger och rollern som matas med färg inifrån 
gör färgpåläggningen till ett rent nöje. Inga penselhår i färgen, inget 
droppande eller spill, du behöver inte böja dig och framför allt får du ett 
utmärkt resultat!

Redan efter en färgpåläggning med våra sprutsystem för väggfärger får 
du ett jämnt täckande skikt och du behöver inte måla en andra eller ens 
tredje gång för att inte tala om väntetiden för torkning emellanåt som 
du sparar in.

Så blir dina drömmar verklighet. Ha så kul - när du sätter färg på dina 
väggar!

VÄGGFÄRG
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VÄGGFÄRG-SPRUTSYSTEM

Projektets storlek litet - medium |    

Effekt 15 m2 på 7 min

Särskild utrustning –

Färgmängd är steglöst reglerbar, 0–375 ml/min

Sönderdelningseffekt 120 W

Effekt 370 W

Max. viskositet hanterar alla vanliga färgmaterial outspätt  
släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut med 
10%

Behållarens volym 1800 ml

Luftslangens längd 3,5 m

Artikelnummer 2301 731

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9 
 

 
 

DET KLASSISKA FÄRGSPRUTSYSTEMET FÖR INNERVÄGGAR

Fräscht vitt, ljusa färger och intressanta accenter? Förverkliga dina reno-
verings- och dekorationsidéer på enklast möjliga sätt – med det klas-
siska väggfärg-sprutsystemet W 665: Den innovativa I-spray-tillsatsen 
sönderdelar väggfärgen för inomhusbruk på optimalt sätt och ger en 
snabb och perfekt täckande färgpåläggning.

Färgmängden är steglöst reglerbar. Och sprutstrålen kan justeras hori-
sontellt eller vertikalt, beroende på vilken riktning du föredrar att arbe-
ta. Särskilt lätt att hantera: Du håller endast pistoltillsatsen i handen. 
Turbinen står på golvet eller kan hänga över axeln.

Väggfärg-sprutsystem
WallPerfect W 665
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DET SMARTA KRAFTPAKETET FÖR DINA VÄGGAR & TAK

Väggfärg-sprutsystemet W 995 gör jobbet ännu lättare: Med den 70 cm 
långa sprutlansen kan du till och med lägga på färg på höga tak och väg-
gar samt stora ytor utan stor möda. Färgen sugs direkt från färghinken 
via en slang genom lansen och sprutas perfekt täckande på väggen. Så 
blir det ännu lättare att sätta färg på dina väggar och tak. För att inte tala 
om rengöringen – tack vare den självrengörande funktionen är systemet 
rent på några få minuter. 

Med en extra adapter och ytterligare pistoltillsatser kan enheten även 
användas för applicering av färger och glasyrer. 

Väggfärg-sprutsystem
WallPerfect W 995

Projektets storlek medium - stort   |      

Effekt 15 m2 på 5 min

Särskild utrustning - lans för tak 
- direkt insugning 
- självrengörande funktion

Färgmängd steglöst reglerbar, 0-525 ml/min

Sönderdelningseffekt 200 W

Effekt 630 W

Max. viskositet hanterar alla vanliga färgmaterial outspätt 
släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut 
med 10%

Sprutrörets längd 70 cm

Aktionsradie 8,5 m

Artikelnummer 2343 325

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9 
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DEN RENA LÖSNINGEN FÖR SMÅ OCH FINA FÖREMÅL

Med DecoRoll 300 Set får du perfekt resultat även i trånga utrym-
men: Denna utrustning är särskilt lätt att hantera och är idealisk 
för små projekt i köket, badrummet, hallen eller trånga och små 
rum – och naturligtvis för alla typer av dekorationsarbeten. Med 
styrplattan som åtföljer FineLiner-tillsatsen kan du även bearbe-
ta kanter exakt – och allt utan tejpning! Även rengöringen är hur 
enkel som helst: Tack vare den medföljande rengöringsadaptern 
blir systemet rent på nolltid igen under vattenkranen. 

DEN ENKLA LÖSNINGEN FÖR MANUELL APPLICERING AV FÄRG

Det enklaste sättet att rolla: Förbered färgen, sätt fast sugsystemet i 
färghinken och "tanka" färgen till utrustningen. Med Power-Trigger-
handtaget pumpar du enkelt färgen manuellt till rollern. Så du kan 
bestämma din egen takt själv. Och slipper dropp och spill! Du arbetar 
betydligt bekvämare och renare än med en vanlig roller.

Projektets storlek litet - medium   |    

Effekt 15 m2 på 16 min

Särskild utrustning - 

Rollerbredd 23 cm

Lugghöjd 12 mm

Behållarens volym 550 ml 

Artikelnummer 0407 002

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9

 

Projektets storlek litet - medium   |     

Särskild utrustning - FineLiner-tillsats med styrplatta
- rengöringsadapter

Rollerbredd 15 / 7,5 cm (FineLiner)

Lugghöjd 12 mm

Behållarens volym 300 ml

Artikelnummer 2324 616

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9

 

FÄRGROLLER

Färgroller
WallPerfect DecoRoll 300 Set

Färgroller
WallPerfect HandiRoll 550
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Färgroller
WallPerfect PowerRoll System

DEN FLEXIBLA LÖSNINGEN FÖR STORA OCH SMÅ YTOR

Har du stora projekt och vill helst rulla i  stället för att spruta? Då behö-
ver du inte pruta på bekvämlighet och innovativ teknik. Det kraftfulla 
elektriska PowerRoll-systemet pumpar färgen direkt från färghinken till 
rollern med en knapptryckning. På så sätt kan du bestämma ditt eget 
arbetstempo för väggar, tak, hörn och kanter. Och du slipper dropp och 
spill! Tack vare den stora matningsmängden och den långa slangen kan 
du rulla även stora ytor och fasader snabbt och perfekt. 

I PowerRoll-systemet ingår praktiska tillbehör som en extra färgroller 
och en adapter för vanliga förlängningsskaft så att du bekvämt kan nå 
upp till taket. Med styrplattan som ingår i den medföljande FineLiner-
tillsatsen kan du även bearbeta kanter exakt – helt utan maskering! Och 
systemet rengör sig självt med en knapptryckning.

Projektets storlek litet - stort  |    

Effekt 15 m2 på 12 min

Särskild utrustning - FineLiner-tillsats med styrplatta 
- extra färgroller 
-  adapter för vanliga förlängningsskaft (ingår 

inte i leveransen)

Matningsmängd 750 ml/min

Rollerbredd 23 cm / 7,5 cm (FineLiner)

Lugghöjd 12 mm / 20 mm

Effekt 50 W

Slangens längd 5 m

Artikelnummer 2340 861

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9

 

FÄRGROLLER

För inomhus-  
och utomhus - 

bruk
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PÅ MED LACKEN!  
ENKEL OCH TÅLIG SKYDDSLACK

Många föremål runt huset måste skyddas mot väder och vind regelbun-
det. Men lack och lasyrer används också inomhus. Men oavsett om det 
handlar om trädgårdsstaketet, ledstänger eller fönsterluckor, och oav-
sett om det handlar om möbler, dörrar eller element – att lägga på ny 
färg är hårt arbete. Och med en pensel är det inte direkt ett nöje. Som tur 
är finns färgsprutsystem från Wagner.

Vad det gäller applicering av lacker och lasyrer vinner FineCoat- 
Systemen jämfört med varje pensel. Du arbetar snabbare och kommer 
lätt åt svåråtkomliga ställen som t.ex. hörn och kanter.

Redan vid första färgpåläggningen får du en jämn och homogen yta. Och 
med den utmärkt täckande färgpåläggningen skyddar du dina föremål 
bättre mot väder och vind.

Så får du ditt hem att stråla i ny färg på rekordtid. Och själv sprudlar du 
av entusiasm.

RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

I detta kapitel har vi sammanställt all utrustning för den perfekta 
hanteringen av lack och lasyrer, träskyddsmedel och oljor för dig.

För att det ska bli lättare för dig att välja rätt sprutsystem finns det 
en tabellöversikt för varje färgspruta. Du får en kort och översiktlig 
information om kapacitet och specialutrustning beroende på pro
jektets storlek, stort eller litet.

LACK & 
LASYRER



ALLROUNDMODELLEN MED DET BREDA ANVÄNDNINGSOMRÅDET

Sprutpistolen W 180 P är som skapad för medelstora projekt – t.ex. för 
renoverings och reparationsarbeten. Med den sprutar du lösnings-
medelsbaserade och vattenbaserade lacker och lasyrer, polermedel, trä-
skyddsmedel, bekämpningsmedel, impregneringsmedel, oljor osv. Med 
det stora finjusteringsvredet kan du ställa in flödet motsvarande respek-
tive användningsområde. Och efter arbetet kan du ta bort pumpen, plo-
cka isär den och helt lätt rengöra den.

Sprutpistol W 180 P

SPRUTPISTOLEN FÖR DE STORA YTORNA

Med denna tar du hand om ett stort spektrum av användningsområden:
Med hjälp av en 4-stegs mikrochipelektronik kan du ställa in färgmäng-
den på finaste användning. Med W 450 SE kan du göra en färgpåläggning
med många olika material, som t.ex. grundfärger, lacker, lasyrer, poler-
medel, träskyddsmedel och bekämpningsmedel. Du kan till och med ar-
beta med inomhusfärg, hålrumsförsegling, och underredsmassa snabbt 
och enkelt. 

Sprutpistol W 450 SE
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Projektets storlek medium  |  

Effekt 10 m på 13 min

Särskild utrustning -  5-mm hårdförkromad kolv av specialstål
- cylinder gjord av specialstål

Max. matningsmängd 270 g/min

Max. spruttryck 130 bar

Effekt 110 W

Max. viskositet 80 DIN-sec

Munstycke Rundstrålemunstycke 0,8 mm

Behållarens volym 800 ml

Artikelnummer 0413 001

Projektets storlek medium - stort  |

Effekt 10 m på 11 min

Särskild utrustning -     4-stegs mikrochipelektronik för exakt inställ-
ning av matningsmängden

- kolvar och cylindrar tillverkade av hårdmetall

Max. matningsmängd 20 - 350 g/min

Max. spruttryck 180 bar

Effekt 110 W

Max. viskositet 280 DIN-sec

Munstycke Rundstrålemunstycke 0,8 mm

Behållarens volym 800 ml

Artikelnummer 0413 001



36 | 37

®

Projektets storlek litet - medium  | 

Effekt 5 m2 på 12 min

Särskild utrustning –

Färgmängd steglöst reglerbar, 0-110 ml/min

Sönderdelningseffekt 65 W

Effekt 280 W

Max. viskositet 90 DIN-sec

Behållarens volym 800 ml 

Artikelnummer 0417 001

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9

 

FINECOAT-SYSTEM

DEN MOBILA LÖSNINGEN FÖR EN MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

Detta kraftfulla handhållna FineCoat-Systemet W 560 klarar av färg-
sprutning av föremål som har svåråtkomliga ytor som t.ex. möbler, 
fönsterluckor eller värmeelement. Färgstrålen kan ställas in horisontellt, 
vertikalt, eller som en punktstråle så att den passar varje föremål. Detta 
FineCoat-system får du i en praktisk väska – så att du kan stuva undan 
allt och samtidigt ha det till hands när det behövs. Den integrerade extra 
pistoltillsatsen möjliggör ett snabbt byte av färg och material - och på så 
vis särskilt mångsidiga användningsmöjligheter.

FineCoat-system W 550 FineCoat-system W 560

®

Projektets storlek litet - medium  |    

Effekt 5 m2 på 9 min

Särskild utrustning - praktisk väska 
- extra pistotillsats för lack och lasyr

Färgmängd steglöst reglerbar, 0-120 ml/min

Sönderdelningseffekt 75 W

Effekt 300 W

Max. viskositet 110 DIN-sec

Behållarens volym 800 ml och 1400 ml

Artikelnummer 0417 030

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9

 

DEN PRAKTISKA LÖSNINGEN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA PROJEKT

Oavsett inne eller ute: Detta beprövade FineCoat-system W 550 är 
särskilt lämpat för fönster, staket, möbler etc. Sönderdelningen ger en 
täckande färgpåläggning och en exakt bearbetning av föremålen – oav-
sett om det handlar om lack, lasyr eller träskyddsmedel. Så uppnår du en 
snabb, perfekt färgpåläggning oavsett i vilken situation eller riktning du 
arbetar i, även om du ligger ner eller arbetar ovanför huvudet.



38 | 39FINECOAT-SYSTEM

Projektets storlek medium - stort  |   

Effekt 5 m2 på 6 min

Särskild utrustning - 2-stegs omkopplare 
- luftmunstycke för rengöring och blåsning
- 2-stegs luftflödesreglering 

Färgmängd steglöst reglerbar, 0-125 ml/min

Sönderdelningseffekt 105 W

Effekt 350 W

Max. viskositet 130 DIN-sec

Behållarens volym 800 ml

Luftslangens längd 1,8 m

Artikelnummer 2307 651

Kvalitetssigill
Se beskrivning på sidan 6 - 9

 
®

MER KRAFT OCH MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

Med FineCoat-system W 670 får du ett särskilt effektivt och rent resultat: 
Med den höga sönderdelningseffekten får du en utmärkt färgpålägg-
ning och en noggrann bearbetning av material – oavsett om det handlar 
om lack, lasyr eller träskyddsmedel.

En 2-stegskopplare för tunn- och trögflytande material ger ett perfekt 
resultat för varje applikation, både inne och ute.

Du kan ställa in sprutstrålen horisontellt, vertikalt eller som en punkt-
stråle för en täckande färgpåläggning för alla dina projekt. Systemet har 
även ett luftmunstycke för rengöring och blåsning.

FineCoat-system W 670
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Golvvårdsset Renuvo

PROFFSUTRUSTNINGEN FÖR VÄLVÅRDADE OCH RENA GOLV  

Golvvårdsset Renuvo är perfekt för påläggning, vård och rengöring av 
golvbeläggningar som träterrasser, parkett, laminat, natursten, kakel, 
plastbeläggningar och kompositer (t ex WPC).

Renuvo levereras med två pads: en pad av högvärdig lammpäls med 
avtagbar hörnpad för rengöring och skötsel av golv inomhus. Den an-
dra pad för strykning av trädäck utomhus har en avtagbar fogpensel för 
kanter och springor. 

Tack vare den stora öppningen är det lätt att fylla på den stora tanken. 
Och med inbyggd avtryckare och reglaget i handtaget anpassas materi-
almängden till material med olika viskositet och fördelas jämnt i appli-
cerings pad'en. Du arbetar utan avbrott och utan att behöva böja dig. 

Projektets storlek medium - stort  |    

Effekt 5 m2 på 6 min

Särskild utrustning  -  2-stegsreglage för exakt inställning av 
viskositeten

Behållarens volym 1,9 l

Pads - av lammpäls med avtagbar mini-hörnpad
- av syntetfiber med avtagbar fogpensel

Pad bredd 18 x 14 cm

En full tank räcker till ca. 19 m² (beroende på trästruktur)

Artikelnummer 2346 517

För inomhus-  
och utomhus - 

bruk



NED MED DEN GAMLA TAPETEN!  
TA NED DIN GAMLA TAPET BEKVÄMT OCH MILJÖVÄNLIGT 

Du ser fram emot ett tapetbyte - men innan du sätter upp den nya på 
väggen, måste du få ned den gamla. Och det kan vara ganska jobbigt om 
du fortfarande inte har lärt känna vår tapetnedångare – den fungerar 
helt utan lång blötläggning och jobbigt skrapande. 

Med tapetnedångaren från WAGNER bevarar du inte bara dina nerver, 
utan även din hälsa och miljön – alla våra nedångare arbetar med hett 
vatten, ånga och helt utan kemiska tillsatser. De lätta ångplattorna gör 
arbetet på väggen lätt och vår Power-Steam-Control som är standard 
för våra nedångare skyddar mot överhettning – på så vis befinner du 
dig alltid på den säkra sidan. I en handvändning byter du ut dina gamla 
tapeter till nya och fina. 

RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

För att det ska bli lättare för dig att välja rätt tapetnedångare 
finns det en tabellöversikt översikt för varje modell. Du får en kort 
och översiktlig information om kapacitet och specialutrustning 
beroende på projektets storlek, stort eller litet.

42 | 43TAPETNEDÅNGARE

TAPET
NEDÅNGARE
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ALLROUNDUTRUSTNING FÖR RENGÖRING, DESINFICERING OCH 
TAPETNEDÅNGNING

W 1500 P tar bekvämt bort smuts och mögel från alla typer av underlag. 
Med den medföljande ångplattan förvandlas W 1500 P till en tapet-
nedångare. Tack vare de praktiska hjulen och den stora behållaren för 
lång ångtid är det särskilt enkelt att arbeta med W 1500 P. Smådelarna 
kan förvaras i ett separat utrymme i maskinen och finns därmed alltid 
till hands. De omfattande tillbehören möjliggör de mest olika använd-
ningsområden som t.ex. borttagning av envis smuts på stora och små 
ytor, desinficering, mögelsanering och mycket mer. W 1500 P arbetar 
uteslutande med vattenånga, inga kemiska rengöringsmedel behövs.

Ångrengöringsmaskin 
SteamStation W 1500 P

Projektets storlek litet - stort  |  

Effekt Ångtid max 30 min

Särskild utrustning –

Behållarens volym 1,2 l

Nätkabel 2,5 m

Effekt 1500 W

Artikelnummer 2351 726
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DEN PROFESSIONELLA PREMIUMMODELLEN

DTS 5800 är tapetnedångarnas turbo: Med sitt 2-kammarsystem behö-
ver detta aggregat bara 3 minuter tills det är startklart – trots den extra 
stora tankvolymen. Därför är den särskilt lämplig för användning i stora 
rum. Men denna nedångare kan mer:

Med det extra rengöringssetet blir DTS 5800 till en högkvalitativ ångt-
vätt! En smart utrustning för ditt nytapetserade hem.

Tapetnedångare DTS 5800

Projektets storlek litet - stort  |    

Effekt Ångtid max 120 min

Särskild utrustning - på- och avknapp 
- 2-kammarsystem

Ångkraft 50 g/min

Behållarens volym 5,8 l

Effekt 2000 W

Slanglängd 3,5 m

Ångplattans mått 20 x 27 cm

Artikelnummer 0419 001

DEN KRAFTFULLA MODELLEN

W 16 erbjuder dig flexibilitet och mångsidighet: Med ett ångfält som 
kan ställas in i 3 bredder och en extra ångplatta kan du både lossa hela 
tapetvåder och även små och smala remsor av tapeter ännu snabbare. 
Med den långa och flexibla ångslangen arbetar du bekvämt och säkert 
utan att bli trött. 

Tapetnedångare W 16

Projektets storlek litet - stort  | 

Effekt Ångtid max 80 min

Särskild utrustning - 3-stegs justerbar ångfältbredd 
- extra bred ångplatta

Ångkraft 50 g/min

Behållarens volym 4 l

Effekt 2000 W

Slanglängd 3,5 m

Ångfältets mått max. 58 x 8 cm

Ångplattans mått 19 x 27 cm

Artikelnummer 0339 050

TAPETNEDÅNGARE
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TILLBEHÖR

För alla tänkbara projekten i ditt hem hittar du naturligtvis också passan-
de tillbehör från WAGNER. De gör ditt jobb ännu bekvämare och effekti-
vare – och det blir roligare!

TILLBEHÖR

Tillbehör FineCoatsystem 
Med Click & Paint kan du byta ut pistoltillsatserna till våra 
FineCoat-system i en handvändning. Med motsvarande 
pistoltillsats kan du spruta alla sorters material. Med hand-
tagsförlängningen når du längre när du arbetar med all 
Click & Paint-utrustning.  

Pistoltillsats "Brilliant"
Specialdesignad pistoltillsats för krävande och mycket 
släta föremål. Det optimerade munstycket och luftflödet 
garanterar en högkvalitativt strålande yta.

Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0417 932

Pistoltillsats för små mängder
Tillåter färgpåläggning av små föremål. Med den kan  
du även genomföra minsta detaljarbeten rent och  
exakt.

Behållarens volym: 250 ml, Artikelnummer: 0417 918

Pistoltillsats för värmeelement
Idealisk för svåråtkomliga ställen som värmeelement och 
skåphörn. Färgstrålen vinklas vid munstyckets mynning 
med 25° och kan faktiskt på så vis "spruta runt hörnet".

Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0417 915

Denna artikel 
passar för: 

Denna artikel 
passar för: 

Denna artikel 
passar för: 

* enkel in combinatie met handgreep en adapter
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Pistoltillsats "Perfect Spray 1400"
Den stora lösningen - för beläggning av stora föremål 
såsom garageportar och trähus på mycket kort tid. Denna 
färgbehållare möjliggör färgsprutning under en lång tid 
utan avbrott.

Behållarens volym: 1400 ml, Artikelnummer: 0417 917

Färgbehållare med lock
För förvaring av färgrester (lacker och lasyrer).

Behållarens volym: 250 ml, Artikelnummer: 0417 922 
Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0414 906 
Behållarens volym: 800 ml, Artikelnummer: 0413 909 
Behållarens volym: 1400 ml, Artikelnummer: 0417 921

Färgbehållare med lock
För förvaring av färgrester (väggfärger).

Behållarens volym: 1300 ml, Artikelnummer: 2305 155 
Behållarens volym: 1800 ml, Artikelnummer: 2304 025 

Denna artikel 
passar för: 

Pistoltillsats "WallPerfect"
För enkel färgsprutning av dispersions- och latexfärg för 
inomhusbruk.

Behållarens volym: 1300 ml, Artikelnummer: 2321 896 
Behållarens volym: 1800 ml, Artikelnummer: 2326 477

Pistoltillsats TexPerfect
Pistoltillsats speciellt för dekorputs och strukturfärger upp 
till 1 mm kornstorlek samt grundmålning. För högkvalitati-
va ytor utan ränder tack vare jämn strukturpåläggning.

Behållarens volym: 1300 ml, Artikelnummer: 2340 846

Denna artikel 
passar för:

Handtagsförlängning
Väggar och tak kan lätt färgsprutas tack vare större räck-
vidd och  även lacker och lasyrer kan läggas på betydligt 
bekvämare på golv och träterrasser. 

Total längd: ca. 60cm, Artikelnummer: 2307 678 

Denna artikel 
passar för: 

Denna artikel 
passar för: 

Denna artikel 
passar för: 

Denna artikel 
passar för: Denna artikel 

passar för: 

Denna artikel 
passar för: 

Pistoltillsats "Perfect Spray 800"
Klassikern - mångsidig och idealisk för jämn och perfekt 
färgpåläggning för små och medelstora föremål. Det opti-
merade munstycket gör färgpåläggningen ännu snabbare.

Behållarens volym: 800 ml, Artikelnummer: 0417 914 

Handtag och adapter
Med handtag och adapter blir W 995 ett universellt 
sprutsystem som även kan används till lack och träskydds-
medel.

Artikelnummer: 2315 666 
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Tillbehör Färgroller Tillbehör Airless färgsprutsystem
Vill du ge din fasad ett nytt färgskikt? Då väljer du en roller med lång 
lugg från tillbehörssortiment. Här hittar du också passande roller för yt-
terligare färgprojekt.

Följande roller passar för färgroller från WAGNER, annars är de passande 
verktygen angivna.

För att du ska få det bästa ytresultatet för varje projekt, vare sig det gäller 
lack, lasyr eller väggfärg, hittar du tillbehören till Airless färgsprutsystem 
här.
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Färgroller, 12 mm
För släta och lätt strukturerade ytor, bredd 23 cm

Artikelnummer: 0998 230 

Färgroller, 20 mm
För lätt strukturerade och grova ytor, bredd 23 cm

Artikelnummer: 0245 717

Universal färgroller, vadderad
Högsta kvalitet, för strukturerade och grova ytor, lugghöjd 
20 mm

Artikelnummer: 0220 306

Färgroller FineLiner, 3 st
Bredd 75 mm

Artikelnummer: 2327 281

Denna artikel 
passar för: 
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Munstycken och filter XS  S
För vattenspädbara och lösningsmedelshaltiga lacker, lasy-
rer och lackfärger, oljor, skyddsmedel, konsthartslacker och 
PVC-lacker.

Munstycken XS = 0,009", Artikelnummer: 0418 705
Munstycken S = 0,011", Artikelnummer: 0418 706
Filter XS  S, Artikelnummer: 0418 711

Munstycksförlängare 30 cm
Med den 30 cm långa munstycksförlängaren kan du spruta 
svåråtkomliga ställen utan problem. Tak, höga väggar eller 
träterrasser målar du enkelt utan att sträcka dig eller böja 
dig.

Artikelnummer: 2306 478

Munstycken och filter  M
För lacker, grundlacker, fillers, latex- och dispersionsfärger 
för inomhusbruk.

Munstycken M = 0,015", Artikelnummer: 0418 707
Filter M, Artikelnummer: 0418 712
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Nålstrålemunstycke
För rengöring av svåråtkomliga ställen (t.ex. cykelkedjor)

Artikelnummer: 0209 045

Rundstrålemunstycke

0,5 mm, Artikelnummer: 0046 894
universal 0,8 mm, Artikelnummer: 0046 903
1,0 mm, Artikelnummer: 0046 906
Set (0,4 och 1,0 mm), Artikelnummer: 0203 212

Ventiler

3 st., för lacker, Artikelnummer: 0209 041
3 st., universal, Artikelnummer: 0209 042

Flexibel munstycksförlängning
Oumbärlig när man arbetar över huvudet eller med liggan-
de, platta föremål

Artikelnummer: 0046 675

Nålstråle
munstycke

Flexibel  
munstycksför

längning

Tillbehör Sprutpistoler
Här hittar du passande tillbehör till handsprutpistolerna W 180 P och  
W 450 SE. Förverkliga dina färgprojekt ännu snabbare och enklare.

Inloppsförlängning
För direkt matning från större behållare, endast för vatten-
baserade färger

Artikelnummer: 0413 910

Mätbägare för viskositet
För perfekt inställning av färgtjockleken

Artikelnummer: 0050 342

Färgbehållare med lock
För förvaring av färgrester (lacker och lasyrer).

Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0414 906 
Behållarens volym: 800 ml, Artikelnummer: 0413 909

Inlopps 
förlängning
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Tillbehör Golvvårdsset 
Du hittar också passande tillbehör till golvvårdsset Renuvo från  
WAGNER. Om du planerar större projekt och behöver en ny pad för inom- 
eller utomhusbruk hittar du den här. Med den praktiska snabblåshålla-
ren går det enkelt att fästa nya pads.

Pad för utomhusbruk

För träterrasser, plastmaterial och övriga golvbeläggningar 
utomhus. Med avtagbar fogpensel.

Artikelnummer: 2348 334

Pad för inomhusbruk

För parkett, laminat och plastgolv och för inarbetning av 
parkettoljor och andra golvvårdsmedel.

Artikelnummer: 2348 335

56 | 57

Tillbehör Tapetnedångare 
Förvandla din tapetnedångare till en ångtvätt med endast några hand-
tag. Ångtvättsetet passar alla WAGNER tapetnedångare.

Ångtvättset med 10 delar 
Bestående av olika munstycken, förlängningar, inkl.
golvtrasa och fönsterskrapa. För rengöring av hårda ytor, 
klädsel, svåråtkomliga ställen. Tar även bort envis smuts.
Artikelnummer: 0339 700

Golv  
rengöring Fogborste

Rengöring  
av stoppade  

möbler


