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Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări
datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de
construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro
clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de
asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245. 
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Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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Condiții generale

Conectați AEROFIXX la un compresor cu un debit de aer > 300 l/min. Reglați presiunea la 6 bari. Puteți selecta cu ușurință rotind capul de pulverizare între
aplicare pentru o linie de etanșant sau aplicare prin pulverizare.
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