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EIGENSCHAPPEN 

• Zeer eenvoudig fabrieksoriginele coatingstructuren na te bootsen. 

• Uitvoeren van waxbehandelingen. 

• Professioneel eindresultaat 

• Vervaardigd uit hoogwaardige materialen. 

• Zeer eenvoudig in te stellen. 

• Nagenoeg geen onderhoud. 

• Aangebroken verpakkingen zijn in het pistool houdbaar. 
 
  

 
 
 

OMSCHRIJVING 
De Pressure Pot Gun is een uniek onderbekerpistool op perslucht waarmee op een professionele en uiterst eenvoudige wijze fabrieksoriginele 
coatingstructuren en waxbehandelingen kunnen worden nagebootst. 
 
De Pressure Pot Gun is vervaardigd uit hoogwaardige en duurzame materialen. Mede door de speciale constructie is het mogelijk om met 
minimale handelingen een grote hoeveelheid verschillende structuren te vervaardigen. Het pistool is zo geconstrueerd dat een aangebroken blik 
zeer lang houdbaar is. Hierdoor ontstaat een belangrijk voordeel dat ook het reinigen van het pistool tot een minimum wordt beperkt. 
 
De Pressure Pot Gun is speciaal ontwikkeld voor het verwerken van de Innotec Multiflex Coating HS Plus en de Innotec Hi-Temp Wax Pro. Voor 
de waxbehandelingen en holle ruimtes is er een speciale uitbreidingsset verkrijgbaar. Dit is de Cavity Tube Set. 
 
Het beste resultaat wordt verkregen als de Pressure Pot Gun op een luchtdruk is tussen de 2 en 4 bar.  
 
Voor het onderhoud van de Pressure Pot Gun zijn er diverse vervangingsonderdelen verkrijgbaar: Revision Set. 
 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Pistool op perslucht 

ARTIKELCODE 90.0946.9999 

 
TECHNISCHE INFORMATIE 

EAN-Code:  5400563032282 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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