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Niskopyląca aplikacja 
natryskowa Airless dla 
farb elewacyjnych 
Nebelarmes Airless-Spritzen Fassadenfarben 
 
Zalety, wykonanie, parametry i akcesoria 

  
 

Zalety 

Metodę niskopylącej aplikacji 
natryskowej można stosować z 
wykorzystaniem praktycznie 
wszystkich agregatów 
malarskich Airless o dużej mocy. 
Pod warunkiem, że aplikowane 
będą farby dyspersyjne. 
Doposażenie posiadanych 
agregatów malarskich w 
akcesoria potrzebne do 
niskopylącej aplikacji materiałów 
nie jest kosztowne. Nie jest 
konieczny zakup 
specjalistycznych, drogich 
agregatów malarskich. 
Niskopyląca aplikacja dyspersji 
do elewacji pozwala na 
uzyskiwanie wysokiej jakości 
rezultatów bez powstawania 
uciążliwej mgiełki natryskowej. 

Wykonanie 

Warunkiem osiągania 
optymalnych rezultatów podczas 
niskopylącego natryskiwania 
Airless jest odpowiednie 
ustawienie urządzeń oraz 
umiejętności osoby wykonującej 
prace. 
 
W ramach niskopylącego 
natrysku ciśnienie podlega 
redukcji, a dodatkowo 
wykorzystywana jest większa 
dysza z mniejszym kątem 
natrysku. Podczas aplikacji 
należy zwracać uwagę, aby 
pistolet był nieprzerwanie 
utrzymywany pod kątem 90° do 
powierzchni i w odległości 15-30 
cm od podłoża. 

Aby ułatwić pracę, zalecamy 
zamontowanie do pistoletu 
przedłużenia dyszy 15 cm oraz 
zastosowanie elastycznego 
węża z końcówką biczową o 
długości 1 m. Technologia 
natryskowa służy wyłącznie do 
aplikacji materiału. W celu 
uzyskania jednolitego 
wykończenia powierzchni należy 
zawsze poddawać powierzchnie 
obróbce wałkiem 
 

 
Zalecane farby dyspersyjne do elewacji 
 

Produkt Rozcieńczanie Nadmierny oprysk (overspray) 

Silicon-Fassadenfarbe 918 

wodą do maks. 5% 

+++ 

Evocryl 200 ++ 

Mattosil-Fassadenfarbe 960 +++ 

Universal-Fassadenfarbe 903 ++ 
 

+++ bardzo mały ++ mały 
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Parametry narzędzia/Ustawienia urządzenia* 
 

Otwór dyszy Otwór dyszy 
Otwór dyszy 

Ciśnienie sprężenia Ciśnienie natrysku 

0,027 Cale 40° ok. 150–200 ok. 100–130 

 

* Wyszczególnione dane są dostosowane do aplikacji farby Dolomit ELF 900 za pomocą np. Airless-
Spraypack SF 31 (3416.0203.0000) przy długości przewodu 15 m, DN6. 

 
Akcesoria do niepylącej aplikacji metodą Airless 
 

 Nazwa/opis Numer artykułu 

Dysza, na zewnątrz TradeTip 3 – dysza 427 3336.0003.0427 

Przedłużenie dyszy 
15 cm sztywne (bez dyszy) 3336.0100.0015 

30 cm sztywne (bez dyszy) 3336.0100.0030 

Filtr nakładany biały dla dyspersji 3335.0001.0002 

Pistolet Pistolet Airless AG 14 3335.0014.0000 

Wąż z końcówką biczową 
Airless HD 

Średnica nominalna: 4 mm, długość 1 m 
Komplet z przyłączami 

3337.0002.0000 

Podwójny króciec 
Złączka do węża z końcówką 
biczową/wąż z podwójnym króćcem ¼“ 

3337.0004.0000 

 
Akcesoria dla dużych opakowań 
 

 Nazwa/opis Numer artykułu 

Kontenerowy system 
zasysania 

SF 27/31 
PS 3.25/3.29/3.31/3.34 

3293.0014.0000 

Adapter przyłączeniowy 
ProSpay 3.25/3.29/3.31/3.34 

Kontenerowy system zasysania 3293.0013.0000 

Kontenerowy system 
zasysania HC 

HC 950/970 E-SSP 3293.0020.0000 

Pokrywa beczki, przyłącze 2“ 
C z kranem kulkowym 

Beczka 60 l i 120 l 7601.0301.0162 

Wózek do transportu beczek 
Do transportowania i aplikacji materiału 
w beczkach 60 l i 120 l 

3293.0100.0000 
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Dalsze dane 
Należy przestrzegać wskazówek 
zawartych w kartach 
praktycznego stosowania 
poszczególnych produktów. 
 
 

Uwaga 

Niniejsza instrukcja techniczna 
basuje na intensywnych 
pracach na rozwojem 
produktów oraz na wieloletnim 
doświadczeniu w praktyce. 
Instrukcja ta została 
opracowana z uwzględnieniem 
niemieckich ustaw, norm, 
przepisów i wytycznych. Jest 
ona tłumaczeniem wersji 
niemieckiej. Jej zawartość nie 
świadczy o żadnym stosunku 
prawnym. Wykonawca/kupujący 
nie jest zwolniony ze 
sprawdzenia przydatności i 
możliwości użycia naszych 
produktów na własną 
odpowiedzialność dla 
przewidzianego zastosowania. 
Poza tym obowiązują nasze 
Ogólne warunki handlowe. 
 
Z chwilą ukazania się nowego 
wydania niniejszej instrukcji 
technicznej dotychczasowe 
dane tracą ważność. Aktualna 
wersja jest dostępna w 
internecie. 
 
Brillux Polska Sp. z o.o. 
ul. Santocka 39 
71-083 Szczecin 
POLSKA 
tel. +48 91 88157-00 
faks +48 91 88157-15 
info@brillux.pl 
www.brillux.pl 
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