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■Saatavissa aina tuoretta, vasta sekoitettua materiaalia

■Poistaa inhimilliset sekoitusvirheet

■Vähentää varmuudella materiaalihukkaa

AnnostelulAite 1 tAi 2 komponenttisille tuotteille

KREmliN RExSoN, FloWmAx® and cyclomix™ 
teknologioiden luoja, tarjoaa laajan ja täydellisen 
valikoiman pistooleja ja pumppuja maaleille, 
tiivisteille ja liimoille. 

miSTä löydäT mEidäT?
WWW.KREmliN-RExSoN.com
► AbouT uS 
└ GlobAl PRESENcE

PiNTAKäSiTTElyN jA PuRSoTuKSEN 
mAAilmANlAAjuiNEN ASiANTuNTijA.

pintakäsittely - ja annosteluratkaisujen asiantuntija

tiiviste- ja liimamateriaaleille.
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www.kremlin-rexson.com

KäyTTäjäN EduT VERRATTuNA KäSiNSEKoiTuKSEEN

Työajan säästö ► Tuottavuus lisääntyy 

Tasainen materiaalin laatu ► Uusintamaalausten tarve pienenee 

Matalat käyttökustannukset ► Lyhyt takaisinmaksuaika 

Pienempi materiaalinkulutus, vähemmän hukkamaalia, säästyy energiaa 

TEKNiSET TiEdoT
Sähkönsyöttö 115/230V - 100W
Paineilmasyöttö (bar minimi) 4
Materiaalipaine (bar) 2-175
Paino (kg) 25
Valmistusmateriaali Ruostumaton teräs ja PEHD (suuri tiheyksinen polyeteeni)
Mahdolliset sekoitussuhteet 1 -komponentti ja 0,6/1 - 20/1
Sekoitustarkkuus ± 1%
Tuotto (cm3/min) valmis seos 50 - 2 000
Materiaalin viskositeetti (cps) 30- 5 000
Korkeus (cm) 17.3 (hallintapaneeli) - 40 (sekoitustaulu)
Leveys (cm) 36.6 (hallintapaneeli) - 40.7 (sekoitustaulu)
Syvyys (cm) 11.1 (hallintapaneeli) - 30 (sekoitustaulu)

 ■ Magneetilla ohjattava  
 kosketusnäyttö

 ■ Lisävarusteena   
 läpivientisarja   
 maalauskammioon

 ■ Kuvakesymbolit, ei   
 kielimuuria

 ■ Visuaaliset- ja    
 äänihälytykset

HElPPoKäyTTöiNEN 
HAlliNTAPANEEli

liuotin- ja vesiohenteiset yksi- ja kaksikomponenttiset materiaalit, korkeakuiva-
ainepitoiset, erilaiset lakat, maalit, polyuretaanit, epoksit, liuotin- ja vesiohenteiset liimat.

SuoSiTElTAVimmAT KäyTTöKoHTEET

cyclomix™ TEKNoloGiA
cyclomix™ micRo pystyy annostelemaan 1-3 perusmaalia, yhden kovetteen ja ohenteen. 
materiaalin virtausta valvotaan kahdella tarkalla virtausmittarilla. Sekoitusprosessi perustuu 
perusmaalin jatkuvaan virtaukseen. Kovettaja injektoidaan perusmaalivirtaukseen erittäin 
pienin annoksin, mutta äärimmäisen suurella taajuudella.
cyclomix™ micRo :ssa ei käytetä erillistä esisekoituskammiota. laitteessa on staattinen 
sekoitin, mikä takaa erinomaisen sekoitustuloksen vaikka komponenttien viskositeetit 
poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tätä laitetta voidaan käyttää niin korkea- kuin 
matalapaineisena. laitteessa on automaattinen «potlife -hälytys», joka on erityisen 
tarpeellinen käytettäessä nopeita materiaaleja.

KäyTETyimmäT mATERiAAliT

 ■ Erittäin tarkat virtausmittarit
 ■ Jatkuva valvonta

SäädETTäVä 
SEoSSuHdE

 ■ Korkeataajuuksinen   
 injektointiventtiili

 ■ Vähemmän    
 materiaalihukkaa

 ■ Pieni tilavuus sekoitettua  
 materiaalia

Ei 
ESiSEKoiTuSKAmmioTA

Seossuhteen tarkastusventtiili 

SEoSSuHTEEN 
KAlibRoiNTi

Erinomainen seoslaatu 
vaativimmillakin 
materiaaleilla

AiNuTlAATuiNEN 
STAATTiNEN 

PuTKiSEKoiTiN

Ei välihuuhtelua 
värinvaihdon yhteydessä

NoPEA VäRiNVAiHTo

KoVETTAjAPuoli

PERuSmAAliPuoli

 ■ Voidaan hallita 1-3   
 perusmaalia

 ■ Ei huuhteluventtiiliä   
 kovettajapuolella

cyclomix™
micRo

 ■ Voidaan hallita 1-3   
 perusmaalia

 ■ Huuhteluventtiili   
 kovettajapuolella

 ■ Suositellaan erityisesti   
 polyuretaanimateriaaleille 

cyclomix™
micRo+

 ■ Voidaan hallita 1-3   
 perusmaalia

 ■ Huuhteluventtiili   
 kovettajapuolella

 ■ Suositellaan erityisesti   
 puuteollisuuden
 happokovetteisille   
 tuotteille (316 SST)   

cyclomix™
PH

mAANRAKENNuS- jA 
mAATAlouSTyöKoNEET

KEiTTiö- jA 
KylPyHuoNEKAluSTEET

KoNETEolliSuuS RAuTATiEKAluSTo


