
   

Verfspuitpistool 
Artikelnummer 15510 

 

Handleiding 

 
Let op! Voor gebruik van elektrische appa-
ratuur behoort u ter bescherming tegen elek-
trische schokken en gevaar voor verwon-
dingen en brandgevaar de bijgesloten veilig-
heidsinstructies te lezen en in acht te nemen.  
Bewaar de veiligheidsinstructies goed! 
 

Gebruik volgens de voorschriften 
 
Het verfspuitpistool dient om de volgende 
materialen te spuiten: 

• Verf en lakken met oplossingsmiddelen 

• acryllakverf 

• lak die met water kan worden verdund, 
gronderingen, glansmiddelen, houtcon-
serveringsmiddelen, desinfectiemiddelen, 
plantenbeschermingsmiddelen, impreg-
neermiddelen, alsmede oliën en andere 
waterige vloeistoffen. 

 
De volgende spuitmaterialen zijn niet 
geschikt voor verwerking: 
 

• Dispersie- en latexverf 

• Materialen die sterk schurende bestand-
delen bevatten 

• Glazuren met grove bestanddelen 

• Afbeitsmiddelen en logen 

• Silicaatverf 
 
Het verwerken van deze spuitmaterialen kan 
tot verhoogde slijtage of tot corrosieschade 
leiden, die niet gedekt is door de garantie. 
 

Veiligheidsinstructie voor spuit-
pistolen 
 

• Let op! Het spuitmateriaal komt met druk 
uit de straalbuis. Richt de spuitstraal nooit 
op mensen of dieren. -injectiegevaar-!  

• Ga bij huidletsel door verf of oplossings-
middel direct naar een arts om u snel en 
vakkundig te laten behandelen en infor-
meer deze arts over het gebruikte spuit-
materiaal. 

• Met het verfspuitpistool mogen alleen 
lakken, oplossingsmiddelen en andere 
vloeistoffen met een ontvlammingspunt 
van meer dan 21° C worden verwerkt (zie 
informatie op de materiaalreservoir. De 
gevarenklassen A II en A III zijn toege-
staan). 

• In ruimtes die onder verordeningen m.b.t. 
bescherming tegen explosie vallen, mag 
dit verfspuitpistool niet worden gebruikt. 

• Zorg voor goede ventilatie om explosie-
gevaar bij spuitwerkzaamheden te vermij-
den. 

• Let erop dat in de omgeving van uw werk-
plek geen ontstekingshaarden voorhanden 
zijn, zoals bijvoorbeeld open vuur, vonken, 
gloeiende draden of hete oppervlakken. 

• Rook, eet en drink in geen geval terwijl u 
met het verfspuitpistool werkt. 

• Laat in geen geval kinderen met het spuit-
pistool hanteren of spelen. 

• Gebruik de spuitpistolen niet voor het 
spuiten van brandbare stoffen. 

• Gebruik geen verf of lak waarvan u de 
samenstelling niet kent. 

• Reinig het spuitpistool niet met brandbare 
oplossingsmiddelen waarvan het ontvlam-
mingspunt beneden de 21°C ligt. 

• Houd rekening met de waarschuwingen en 
opschriften van de producent op de 
bussen spuitmateriaal. 



   

• Draag bij alle werkzaamheden met het 
spuitpistool een beschermend masker dat 
u beschermt tegen het inademen van de 
verfnevel, en gehoorbescherming. 

• Berg het spuitpistool op een droge plaats 
buiten bereik van kinderen op. 

• Controleer voor elk gebruik het verfspuit-
pistool, het motorventilator en de bijbe-
horende netkabel en stekker zorgvuldig op 
beschadigingen en vervang indien nodig 
beschadigde onderdelen door originele 
reserveonderdelen.  

• Beschadigde netkabels mogen alleen door 
een vakman worden vervangen. 

 
Let op! Maak het spuitpistool na ieder 
gebruik grondig schoon. Het niet schoon-
maken van een spuitpistool leidt tot functio-
nele storingen! Voor storingen, die tot veront-
reinigingen te herleiden zijn wordt geen 
garantie gegeven. 
 

Beschrijving van de apparatuur 
 

1. Verfspuitpistool  
2. Luchtslang 
3. Motorventilator  
4. Netkabel  
5. Bedrijfsschakelaar 
6. Luchtkap 
7. Dopmoer 
8. Reguleerschroef voor hoeveelheid verf 
9. Uitlaathefbooml 

10. Verfreservoir 
11. Luchtslangaansluiting 
12. Houder voor verfspuitpistool 
13. Viscositeitsmaatbeker  
14. Verfstraalbuis 

 

Technische gegevens 
 
Spanning   230 V~/50 Hz 
Vermogen ventilator 600 W 
Max. hoeveelheid  
luchtdoorstroom  1500 l/min 
Max. viscositeit  30 DIN/s 
Inhoud verfreservoir 800  ml 

Doorsnee straalbuizen 2,0  mm 
Bedrijfsdruk   max. 0,18 bar 
Geluidsdrukniveau  64,6 dB(A) 
Niveau geluidsvermogen 75,6 dB(A) 
Vibratie   < 2,5 m/s² 
 
Draag bij het werken gehoorbescherming 
en een ademmasker! 
 

Functiebeschrijving van het verf-
spuitpistool 
 
Door de luchtstroom wordt het spuitmateriaal 
uit het verfreservoir aangezogen en met 
geringe druk door de straalbuis versproeit. 
Een hoog luchtvolumen omhuld de onder lage 
druk uittredende spuitstraal.  
Bij het verfspuiten treedt er maar weinig spuit-
nevel en slechts een gering verfverlies op. 
 

Voorbereiding van het spuitmate-
riaal 
 
Verf wordt meestal in gebruiksklare, onver-
dunde toestand geleverd. Om de verf met het 
spuitpistool te kunnen verwerken moet de verf 
over het algemeen worden verdund. 
Informatie over spuitklare verdunning vindt u 
in de volgende tabel. 
U kunt de juiste verdunning met behulp van 
de bijgevoegde viscositeitmaatbeker (13) 
controleren. 
 

Aanbevolen uitlooptijden: 
 
spuitmateriaal   uitlooptijd 
 
Met water te verdunnen 
verf en lak    20-50 sec.  
Met oplossingsmiddelen 
te verdunnen verf en lak  20-35 sec. 
Aluminiumverf   20-30 sec. 
Houtconserverings- 
middelen, beitsen, oliën   (onverdund) 



   

Het meten van de viscositeit  
 

• Dompel de viscositeitmaatbeker (13) hele-
maal onder in het spuitmateriaal.  

• Houd de maatbeker omhoog, meet intus-
sen de tijd (in seconden), tot de vloeistof-
draad afbreekt en vergelijk de gemeten 
„uitlooptijd“ met de viscositeitstabel. 

• Verdun het spuitmateriaal stap voor stap, 
tot de aangegeven uitlooptijd bij herhaalde 
controle met de viscositeitmaatbeker is 
bereikt. 

 

Voorbereiding van het oppervlak 
 
Verwijder alle sporen van roest of oude verf-
sporen. Slijp het oppervlak indien nodig af 
met schuurpapier. Om grove oneffenheden te 
verwijderen moet het oppervlak eventueel 
worden geplamuurd. 
 

Montage van het spuitpistool  
 

• Haal de motorventilator (3), het verfspuit-
pistool (1), de luchtslang (2), de houder 
(12) en de draaggordel voor de motorven-
tilator uit de verpakking. 

• Verbind de luchtslang (2) met de ventilator 
(3) door het opsteken en aandraaien van 
de bajonetsluiting (11).  

• Steek het andere eind van de luchtslang 
(2) in de daarvoor bedoelde opening van 
het spuitpistool (1).  

• Steek de houder (12) van het spuitpistool 
in de opening aan de zijkant van de kast 
van de motorventilator. 

• Bevestig de draaggordel aan de oogjes 
aan de ventilatorkast en stel de draag-
gordel in op uw lichaamsgrootte, zodat 
veilig werken is verzekerd.  

 

Het instellen van de spuitstraal 
 
Om de gewenste straal te kiezen de dopmoer 
(7) losdraaien en door aan de luchtkap (6) te 
draaien de gewenste positie  instellen. 
U hebt de keuze uit: 

• horizontale straal 

• verticale straal 
 
Als de beide uitlaatopeningen van de luchtkap 
(6) loodrecht staan, dan krijgt u een horizon-
tale spuitstraal. Staan de beide uitlaatopenin-
gen van de luchtkap horizontaal, dan krijgt u 
een loodrechte spuitstraal. 
Nadat u de luchtkap naar wens hebt ingesteld 
trekt u de dopmoer (7) weer vast aan. 
Let erop dat de luchtkap in een van de beide 
mogelijke posities is ingeklikt.  
 

In- en uitschakelen van de ventilator  
 

• Druk de bedrijfsschakelaar (5) in pos. „I“, 
om het ventilator (3) in te schakelen. 

• Druk de bedrijfsschakelaar (5) in pos. „O“, 
om het ventilator (3) uit te schakelen. 

 
Tijdens het bedrijf van de motorventilator 
komt er bij de luchtkap van het spuitpistool 
continu lucht vrij! 
 

Inbedrijfstelling 
 
1. Verdun het spuitmateriaal overeenkomstig 

de hierboven staande tabel. 
2. Schroef het verfreservoir (10) van het verf-

spuitpistool (1), stel het reservoir (10) op 
een vlakke ondergrond en vul het met het 
spuitklare spuitmateriaal, waarbij u reke-
ning moet houden met de maximale hoe-
veelheid vulmateriaal. 

3. Schroef het gevulde reservoir (10) weer 
onder het spuitpistool vast. 

4. Druk de bedrijfsschakelaar (5) aan de 
ventilator (3) in pos. „ I “, om die in te 
schakelen.  



   

5. Door het  van de uitlaathefboom (9) wordt 
het spuitmateriaal uit het reservoir gezo-
gen en door de verfstraalbuis (14) ver-
sproeit. 

6. Zodra u de uitlaathefbooml (9) loslaat 
wordt de verfsproeier (14) gesloten en 
wordt er verder geen verf meer gespoten. 

7. Als de ventilator is ingeschakeld stroomt 
er nog steeds lucht uit de luchtkap (6). 

8. Bij een langere werkpauze de motorventi-
lator (3) uitschakelen!   

 

Het reguleren van de hoeveelheid 
verf 
 

• Door het draaien van de regulierschroef 
(8) aan de handgreep, tijdens het sproe-
ien, kunt u de hoeveelheid verf variabel 
instellen ( +  / - ) . 

• Probeer de verschillende instellingen uit 
op een afvalstuk of op een stuk karton 
door met een geringe hoeveelheid verf te 
beginnen en de reguleerschroef (8) er 
steeds verder uit te draaien, waardoor de 
hoeveelheid verf wordt vergroot. 

• Mocht bij geen enkele instelling van de 
spuitstraal een bevredigend resultaat 
worden bereikt, controleer dan of het 
spuitmateriaal voldoende verdund is. 

• Tip: De regulering met behulp van de 
instelschroef (8) beïnvloedt de hoeveel-
heid verf. Door de hoeveelheid verf te 
veranderen wordt het spuitbeeld beïn-
vloed, al naar gelang het spuitmateriaal en 
de mate van verdunning daarvan. 

 

Spuittechniek  
 

• Bereid het te spuiten oppervlak zorgvuldig 
voor. Het spuitresultaat hangt er in beslis-
sende mate van af, hoe glad en schoon 
het te spuiten oppervlak is.  

• Dek de aangrenzende, niet te spuiten 
oppervlakken zorgvuldig af.  

• Doe op een karton of een vergelijkbare on-
dergrond een spuitproef om de passende 
instelling van het spuitpistool te vinden. 

• Houdt het spuitpistool bij het spuiten altijd 
horizontaal.  

• Begin met spuiten zo mogelijk buiten het 
spuitoppervlak en vermijd onderbrekingen 
binnen het spuitoppervlak. 

• Breng niet te veel verf op bij het spuiten, 
om het uitlopen van de verf te vermijden. 
Dat is bijzonder belangrijk bij loodrechte 
oppervlakken. 

• Beweeg het spuitpistool tijdens het spuiten 
in een gelijkmatig tempo.  

• Om tijdens het spuiten altijd dezelfde af-
stand tussen spuitpistool en oppervlak aan 
te kunnen houden moet de spuitbeweging 
niet uit de pols maar uit de arm komen.  

• Spuit alle oppervlakken in kruisgang om 
een optimaal spuitresultaat te bereiken. 

 

Schoonmaken en onderhoud 
 
Bewaar het spuitpistool altijd in compleet 
gereinigde toestand.  
LET OP: Het spuitpistool mag bij het schoon-
maken niet in vloeistof worden ondergedom-
peld. 
1. Giet niet verbruikt spuitmateriaal terug in 

het materiaalreservoir. 
2. Reinig het verfreservoir en de stijgbuis 

alvast met een kwast. 
3. Vul het verfreservoir met de daarvoor ge-

schikte oplosmiddelen of water en spoel 
hem grondig uit.  

4. Spuit gedurende  ca. 2-3 seconden oplos-
middel resp. water door het spuitpistool. 

5. Herhaal deze procedure tot er alleen nog 
maar helder oplosmiddel of water uit de 
straalbuizen komt. 

6. Demonteer de dopmoer en de lucht-
sproeier en maak alle onderdelen grondig 
schoon. 

7. Houd de afdichting van het verfreservoir 
vrij van verfresten. 



   

8. Maak de ventilatorkast schoon met een 
licht vochtige doek. Zorg ervoor dat  bij het 
schoonmaken van de motorventilator geen 
enkel soort vloeistof in de binnenkant van 
de ventilatorkast kan komen. 

 
LET OP: Gooi resten verf en oplosmiddelen 
niet in het riool of in het afval. Geef het afval 
af bij kostenloze locale inzameling van klein 
chemisch afval. 

 
2 jaar volledige garantie 
 
De garantieperiode voor dit apparaat begint 
met de dag waarop u het koopt. De datum 
van koop toont u aan door het meesturen van 
de originele kassabon. 
 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 

• kostenloze reparatie van eventuele 
storingen. 

• kostenloze vervanging van alle delen die 
kapot gaan. 

• met inbegrip van kostenloze en 
deskundige service (d.w.z. kostenloze 
montage door onze vakmensen). 

 
Voorwaarde is wel dat de fout niet te 
herleiden is tot een onjuiste behandeling. 
Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u 
zich s.v.p. altijd direct aan de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
D-42859 Remscheid 
 
Telefoon: +49 2191/37 14 71 
Telefax: +49 2191/38 64 77 
Email:  service@br-mannesmann.de 
 
 

Uitgerangeeerd elektrische werktuig 
en milieubescherming 
• Mocht uw elektrische werktuig op een dag 

zo intensief gebruikt zijn dat het moet wor-
den vervangen of mocht u het niet meer 
nodig hebben, dan dient u het elektrische 
apparaat af te geven bij een centraal afval-
verwerkingsbedrijf, dat voor eventueel her-
gebruik zorg draagt.  

• Informatie over plaatsen waar u uw elek-
trische apparatuur kunt afgeven krijgt u bij 
uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf 
resp. bij de gemeente. 

• Elektrische apparatuur bevat waardevolle 
grondstoffen die hergebruikt kunnen wor-
den. Als u dat dus bij het afvalverwer-
kingsbedrijf afgeeft draagt u dus bij aan 
het hergebruiken van waardevolle grond-
stoffen. 

• Elektrische apparatuur bevat ook stoffen, 
die bij ondeskundige verwijdering tot scha-
de voor mens en milieu kunnen leiden. 

• Het symbool van de doorgestreepte afval-
ton staat voor de verplichting om de zo ge-
kenmerkte apparatuur apart af te geven bij 
een inzamelplaats voor elektrische en 
elektronische apparatuur. 

 
Raadpleeg bij vragen uw BRÜDER-MANNES-
MANN-leverancier. 
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