Linolie 1-2-3, Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. www.linolie123.dk. Telefon 48184302
Tynde væsker og lak

Lette malinger

Medium malinger

Tykke malinger

Putty

Grundmaling, emaliemaling,
Vægmaling, loftmaling,
Lakker,
alkydmaling, transparent
naturvægmaling, heldækkende Kragtig vægmaling, Korressionsbeskyttelse
grundingsolier,
træbeskyttelse, transparent
træbeskyttelse, heldækkende
spærregrunder,
, lim, tagmasse,
desinfektionsvæske,
linoliemaling, rustbeskyttelse,
linoliemaling, trætjære,
tagmaling, slamfarve sprøjtespartelmasse
algerens, vand
sokkelasfalt, ludmaling
murmaling

Dyse og filter

Dyse og filter

Dyse og filter

Dyse og filter

0,45 0,011

211 (S), 411 (S)

211 (S), 411 (S)

0,68 0,013

213 (S), 513 (S)

213 (S), 513 (S)

213 (S), 513 (S)

215 (M), 515 (M)

215 (M), 515 (M)

0,91 0,015
1,17 0,017

217 (L), 517 (L)

217 (L), 517 (L)

1,44 0,019

219 (XL), 519 (XL)

1,78 0,021

521 (XXL)

2,16 0,023

523 (XXL)

2,54 0,025

525 (XXL)

2,91 0,027

527 (XXL)

3,41 0,029

529 (XXXL)

3,90 0,031

531 (XXXL)

4,43 0,033

533 (XXXL)

4,96 0,035

535 (XXXL)

0,0370,047
Det frarådes at spray med 2-komponent maling, silikatmaling, cementbaseret maling og kalk.
Rødt filter - ekstra fint (150 masker) - til XS og S dyser
Gult filter - fint (100 masker) - til M og L dyser
Hvidt filter - mellem (60 masker) - til XL og XXL dyser
Grønt filter - groft (30 masker) - til XXXL dyser
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Dino-Power - X80 - max. 8,0 l min./max. 0,047" (en pistol)

Dyse og filter

Flow max
Boring tommer
liter/min.

Maskiner - Linolie 1-2-3
Dino-Power 6335i - X35- max. 5,0 l min./max. 0,035" (en pistol) og max. 0,021" (to pistoler)

Magnumpakke:
Varenr. 637TT5C

Dino-Power 6331i - X31- max. 3,8 l min./max. 0,031" (en pistol) og max. 0,021"
(to pistoler)

Magnumpakke:
Varenr. 637TT4C

Wagner PS 3.25 - max. 2,6 l min./max. 0,027"

Magnumpakke: Varenr.
637TT3C

Dino-Power X23MH - max. 2,2 l min./max. 0,023"

Magnumpakke: Varenr.
637TT2C

Dino-Power X3 - max. 1,0 l
min./max. 0,015"
Dino-Power X6 - max. 1,4 l
min./max. 0,017"

Magnumpakke:
Varenr. 637TT1C

Linolie 1-2-3, Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. www.linolie123.dk. Telefon 48184302

Valg af dyse er afhænger af spraymaskinens kapacitet, malingens viskositet og ønske til spredningsvinkel.
Spraymaskinens kapacitet: Jo kraftigere maskine du har til rådighed - jo kraftigere/tykkere maling kan du bruge i maskinen. Hvis du
eksempelvis har en maskine med en max. kapacitet på 0,5 liter i minuttet (flow max - liter i minutter) så fungerer det ikke med en dyse med
et max. flow på eksempelvis 0,91 liter i minuttet. Maskinen er simpelthen ikke i stand til at opbygge det tryk, der skal til for at dysen
forstøver malingen korrekt.
Malingens viskositet: Jo kraftigere/tykkere maling du skal male med - jo større hul (boring) skal der være i dysen. Hvis dysens hul er for lille
(i forhold til malingens tykkelse) stopper dysen hurtigt til. Hvis dysens hul er for stort (i forhold til malingens tykkelse) forstøver dysen ikke
malingen tilfredsstillende. Ofte oplyser malingsproducenten, hvilken dysestørrelse der kan anbefales til malingen. Dysens hul (boring) oplyses
i 1/1000 tommer og er angivet som de 2 sidste tal på dysen (xXX). En dyse 515, har eksempelvis et dysehul på 0,015 tommer.
Dysens hul er også bestemmende for valg af pistolfilter. Dyser med lille hul kræver finere filter end dyser med stort hul. Bruge rødt filter til
dyser med hul fra 0,009 tommer til 0,013 tommer. Gult filter til dyser med hul fra 0,015 tommer til 0,017 tommer. Hvidt filter til dyser med
hul fra 0,019 tommer til 0,027 tommer. Grønt filter til dyser med hul fra 0,029 tommer og op efter.
Ønske til spredningsvinkel: Spredningsvinklen er et udtryk for hvor bredt malingen forstøves og hermed hvor bredt malingen rammer på
overfladen. Jo større vinkel - jo breddere viftebredde. Vinklen oplyses i 10/1 grader og er angivet som det 1. tal på dysen (Xxx). En dyse
515, har eksempelvis en spredning på 50 grader. Ved ideel sprayafstand (300 mm) giver en vinkel på 50 grader en viftebredden på 225 mm.
40 grader giver 190 mm og 20 grader 120 mm.
Du er altid meget velkommen til at kontakte Linolie 1-2-3 for yderligere vejledning omkring valg af maskine, dyser, filter og maling.
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