
Kenmerken en Voordelen 
 
•Veelzijdig apparaat                                                 Pistool voor primer en/of blaasfunctie 
•Clipadapters voor blaasfunctie                        Tijdsbesparend                          
•Snel switchen tussen beschermende producten    Geen gedoe met verwijderen en reinigen van 
    lange slangen. 
   
 
Toepassingen 
Pistool is uitgerust met een universele spuitkop die makkelijk bij blokkering kan worden 
vervangen. Spuitkop (gemaakt van materialen bestand tegen oplosmiddelen) kan echter 
opnieuw worden gebruikt na onderdompeling in een kleine hoeveelheid oplosmiddel. 
 
Instructies  
1.Schroef de slang in het onderste gedeelte van de dop.  
2.Klik de spuitkop op het pistool. 
3.Monteer en schroef het pistool op de bus. 
4.Verbind het pistool met de luchttoevoer. 
5.Stel verstuiving in door aan de voorkant van de spuitkop te draaien. 

Hints & Tips 

86190  Verstuiver voor steenslagbescherming (1 
 stuk)   
86191  Pak met 3 vervangende mixertips 
86217  Verlengslang voor spuitpistool 

SPUITPISTOOL VOOR 
STEENSLAGBESCHERMING 

DS651 

Spuitpistool voor het aanbrengen van coatings tegen 
steenslag en corrosie. Deze steenslag- en 
corrosiebescherming is beschikbaar in een 
standaardbus van 1 liter. 



Technische gegevens 

Veiligheids- en 
gezondheidsinformatie 

Part number: 86190 34: 1 pistool, dop met schroefdraadaansluiting en een slang 
 86191 34: 3 doppen met schroefdraadaansluiting & 3 slangen 
 86217 00: verlengslang 900 mm 
 
Kleur: Zilverkleurig/zwart en transparante slang 
 
Douanetariefcode: 3700 0400 pistool en doppen 
 84249000 verlengslang 

 

 

DS651 

Dit product is niet onderworpen aan identificatievoorschriften volgens de EG-
richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen. 

SPUITPISTOOL VOOR 
STEENSLAGBESCHERMING 

KENT Belux sprl/bvba: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel.: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 
onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 
De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 
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