Industrial Solutions

WAGNER površinska zaščita lesa
napredne rešitve za ročno in avtomatsko površinsko zaščito lesa

■■
■■
■■

Popolna površina
Visoka učinkovitost
Visoka zanesljivost

Zanesljivi partner za vaš posel
Že desetletja je WAGNER specializiran svetovni dobavitelj komponent in celotnih sistemov v industrijski
površinski tehnologiji. Kot vodilni dobavitelj na področju industrijskega mokrega barvanja, WAGNER
ponuja celoten spekter izdelkov za wood finishing. Izdelki zajemajo vse od samostojnih komponent na
področjih doziranja, mešanja, krmiljenja in nanašanja do kompleksnih, velikih sistemov.

WAGNER razvojni center

WAGNER globalni strokovnjak

Od začetne ideje do serijske proizvodnje,
WAGNER-jev napredni razvojni center postavlja
nove standarde v razvoju produktov in rešitvah
v industriji površinske zaščite. V procesu
razvoja so striktno upoštevani vsi mednarodni
standardi in predpisi

Skupina WAGNER je globalno podjetje, ki
zaposluje približno 1.300,00 ljudi in združuje
devet proizvodnih tovarn, devetnajst podjetij
in izkušeno distribucijsko mrežo v več kot
petdesetih državah po celem svetu. Tako smo
zmeraj blizu vas!

WAGNER tehnološki in izobraževalni
center
Z našim edinstvenim tehnološkim centrom v
Markdorfu, omogočamo našim strankam širok
spekter testiranj, ki so podprti z izkušeno ekipo
aplikacijskih tehnologov in inženirjev. Tu se
redno odvijajo testiranja in izobraževanja za
naše zastopnike, serviserje in stranke

Površinska zaščita lesa je ena od najbolj obsežnih in zanimivih področij
površinske zaščite, saj je les »živ« material. Ta proces vključuje različne aplikacijske sisteme za številne lake in različne funkcije lakirane površine. Naš cilj pa je
zmeraj isti: Brezhibna površina in visoka učinkovitost.

izkušnje

kvaliteta

servis

Izkušnje naredijo razliko!
Superior finishing, visoka
učinkovitost, produktivnost in
zmanjšane izgube - WAGNER
dela na tem že 60 let z ramo ob
rami z našimi strankami. Naše
znanje vam je na razpolago.
Stopite v stik s strokovnjaki iz
Wagnerja za najboljše rešitve in
dosego ciljev.

Najvišji standardi kvalitete.
Kvalitete, ki jih boste našli v
vseh naših izdelkih: Dolga
življenska doba, visoka
trpežnost, enostavni servis
in izpolnitev vseh varnostnih
zahtev. Vsak izdelek je
preizkušen v realnih in
laboratorijskih okoliščinah
preden ga postavimo na trg.
Continuous enhancements and
a continuous improvement
process make our wood
finishing products superior in
performance and quality.

Servis pri WAGNER-ju pomeni
razpoložljivost! Naš cilj je, da
smo našim strankam vedno na
razpolago, saj je to edini način,
da najdemo najboljšo rešitev
za vaš proces lakiranja lesa.
Naši specializirani serviserji
vas podpirajo na vsakem
koraku z namenom, da bo vaša
proizvodnja tekla gladko in brez
prekinitev.

odgovornost do okolja
VOC standard pomaga pri zaščiti našega okolja in človeške populacije.
Pomemben del tega standarda je zmanjšanje porabe topil.
Pri razvoju naših izdelkov je VOC standard kot osnova za našo zasnovo
in dizajn! Naši izdelki so zasnovani za minimalno porabo oz. izgubo topil
in barv, za enostavno čiščenje in manj porabe energije. Z WAGNER-jem
ustrezate vsem VOC predpisom.

POVRŠINSKA ZAŠČITA LESA

WAGNER - strokovnjaki za površinsko zaščito
lesa

POVRŠINSKA ZAŠČITA LESA

Velika raznovrstnost materialov
Les ni zmeraj enak - med seboj se razlikuje. Na eni strani imamo »naravni« les in na drugi strani tako
imenovane kompozite, kot so MDF, multipleks in podobni. Vsak od teh tipov ima svoje karakteristike in
zahteve. Poleg tega so lahko lesni izdelki, ki jih moramo površinsko zaščititi, majhni ali veliki, okrogli ali
ploščati, vertikalni ali horizontalni, kompleksnih ali enostavnih oblik, po delih ali sestavljeni.

Proces površinske zaščite lesa
1. lazure

3. pokrivni premazi

Lazure se uporablja za izenačevanje odtenkov
in barve lesa. S temeljno barvo je les zaščiten
pred zunanjimi vplivi.

Prekrivni premaz je lahko brez pigmenta ali s
pigmentom. Daje končni izgled lesa in potrebno
zaščito. Poznamo tako mat kot bleščeče
premaze in lahko jih nanesemo v več plasteh.

2. temeljni premazi
Temeljni premazi zapolnijo pore v lesu,
ohranjajo barvo in ustvarijo dobro povezavo z
prekrivnim premazom. Temeljni premaz lahko
nanesemo v več plasteh.

Lazure

Temeljni premaz

Pokrivni premaz

Rešitve za vse zahteve

PREGLED TEHNOLOGIJE

WAGNER - Tehnologije nanašanja
Zahteve strank in tudi trgov se med seboj razlikujejo. Te različne zahteve in potrebe vplivajo na procese
barvanja, aplikacijske metode, izbor barv in število plasti nanosov.

aplikacijska tehnologija

oprema za doziranje

Aplikacijsko tehnologijo vodijo različne zahteve
in dejstva:

Na izbor opreme za doziranje vpliva veliko
dejstev:



Oblika objekta



Tip in viskoznost barve



Viskoznost barve



Dnevna poraba barve



Aplikacijska metoda (položno/vertikalno)



Cilji in zahteve stranke

(ročni ali avtomatski proces)


Karakteristike barve
(Znanje upravljalcev)

 Zahteve strank in investicijski

potencial

Nizek pritisk
Srednji pritisk
Visok pritisk
Elektrostatsko

tehnologija

glavne značilnosti

doziranje

Zračno
nanašanje

■■

Srednja-nizka pretočnost
■■ Srednja-nizka hitrost nanašanja
■■ Vsestranskost
■■ Visoka kvaliteta nanosa
■■ Omejitve pri viskoznosti

■■

AirCoat
nanašanje

■■

Visoka pretočnost
■■ Visoka hitrost nanašanja
■■ Vsestranskost
■■ Omejitve pri nanašanju metalik
barv.

■■

Airless
nanašanje

■■

Visoka pretočnost
Visoka hitrost nanašanja
■■ Omejitve pri nanašanju metalik
in pegmintiranih barv
■■ Ni možno vertikalno nanašanje,
razen tiksotropnih barv

■■

■■

■■

Zračno &
Aircoat
nanašanje

■■

Visoka pretočnost
Učinek objema
■■ Enakomerna površina

■■

■■

■■

Bell Atomizer nanašanje z
zvonom

■■

Najvišja pretočnost
Učinek objema
■■ Enakomerna površina
■■ Nizka penetracija

■■

■■

■■

Gravitacijske posodice
Tlačne posode
■■ Dvojne membranske črpalke
■■ Nizkotlačne batne črpalke
■■

Visokotlačne batne črpalke
Visokotlačne membranske
črpalke

■■

Visokotlačne batne črpalke
Visokotlačne membranske
črpalke

Tlačne posode
Dvojne membranske črpalke
■■ Nizkotlačne batne črpalke
■■ Visokotlačne batne črpalke
■■ Visokotlačne membranske
črpalke

Dvojne membranske črpalke
Nizkotlačne batne črpalke
■■ Zobniške črpalke

Ročni postopek lakiranja lesa

ROČNI POSTOPEK

Rešitve za ročno, zračno (Air Spray) lakiranje
Zračna tehnologija nanašanja je še zmeraj v široki uporabi. Odlikujeta jo širok spekter in enostavnost
uporabe.

zračne pištole z lončkom
Primerne so za nanašanje manjših količin lazur
ali nizko viskoznih materialov. Pilot Mini, Trend
in Premium pokrivajo vse zahteve.


Vrhunska kvaliteta površinske zaščite



Visoka učinkovitost



Lepa površina nanosa



Prilagodljiv snop nanašanja



Ergonomični dizajn za enostavno rokovanje

Pilot Trend

Pilot Premium

 Visoka zanesljivost

ap

 Velik izbor šob in zračnih k

Pilot Mini

ROČNI POSTOPEK

Rešitve za ročne, zračne (Air Spray) aplikacije
Nizkotlačni sistemi ponujajo napredno udobje delavcu in večjo svobodo gibanja, premikanja v primerjavi
s pištolami z lončki. Zagotovljena je visoka produktivnost brez prekinitev dela, ki jih zahteva pištola z
lončkom.

SP 5 - ročna zračna pištola

ZIP 52 FINISHING - lakirni komplet

Udobna in zanesljiva pištola, ki je primerna
za lazure, temeljne barve in pokrivne barve.
Izbirate lahko med številnimi šobami in zračnimi
kapami, ki ustrezajo vsem zahtevam.

Idealno za kvalitetne nanose in za vse aplikacije,
ki zahtevajo popolno kontrolo pretoka. ZIP 52
lakirni komplet zagotavlja delo brez pulzacij
materiala, natančen in konstanten pretok,
visoko zanesljivost in zelo enostavno zamenjavo
barve. Komplet vključuje tudi ekskluzivni
kontrolnik finega pretoka.

Natančni pretoki brez pulzacij

Kontrolnik finega pretoka

ZIP 52 Perfect Flow
Idealen komplet za temeljne barve, polnila in
tudi za vse pokrivne barve in materiale, ki ne
potrebujejo regulatorja pretoka in zahtevajo
boljšo filtracijo.
Komplet vključuje tudi velik anti-pulzacijski
filter.


Enostavno



Zanesljivo

Fine Flow Controller (FFC) je patentirani fluidni regulator
z integriranim filtrom in anti-pulzacijsko komoro, ki filtrira
material. FFC zelo natančno prilagodi pretok v pištoli, kar
omogoča delo brez pulzacij in nihanja pretoka. Sistem je
narejen brez skritih kotov, kar omogoča hitro čiščenje in
menjavo barve. Vse kontrolne točke (pumpa, pretok barve
in razprševalni zrak) so montirane na sprednjem delu v zelo
dostopni poziciji za operaterja. Možni sta tudi izvedbi s 25 in 5
lit. posodo..

 Vsestransko

Širok izbor tlačnih posod za barvo

ROČNI PROCESI

Rešitve za ročne visokotlačne aplikacije
Moč in kontrola za odlične rezultate!
Brezzračna tehnologija daje moč: hitrost dela, majhen »overspray« in visoka učinkovitost.
Zračna tehnologija daje kontrolo: enostavna in natančna regulacija razprševalnega zraka.
Pravilna kombinacija brezzračne (Airless) in zračne (Air spray) tehnologije pa z unikatnim Wagnerjevim
poznavanjem daje AirCoat tehnologijo: popolna površina, visoka produktivnost, mehko nanašanje in visoka
učinkovitost.

AirCoat ročne pištole

BATNE ČRPALKE – LAKIRNI KOMPLETI

Dva modela Wagner AirCoat pištol ustrezata
vsaki velikosti roke in omogočata visoko udobje
pri delu. Odlikuje ju tudi dolga življenjska doba,
visoka učinkovitost in odlični nanosi. Oba
modela sta primerna za delo do 250 bar.

Wagner lakirni kompleti se začnejo pri
kompaktnih enotah EvoMotion 40-15 in 20-30,
ki so zelo primerni za lakiranje okvirjev oken,
pohištva in panelov. Napolnimo jih že z majhno
količino barve in so zato primerna tudi za
majhna dela.


Enostavno



Zanesljivo

 Vsestransko

Visokotlačne dvojne membranske črpalke

WAGNER Cobra®
- OBČUTNA RAZLIKA -

Icebreaker
Ko je količina barve, ki jo potrebujemo
večja ali ko delamo z več pištolami, sta
primerna predvsem Puma 28-40 in Leopard
35-70. Pri njihovi uporabi ni problemov s
pulzacijo in zamrzovanjem bata. Vse Wagner
enote ponujajo odlične rezultate in visoko
zanesljivost.
Zanesljivost
■■ Vrhunska izvedba
■■ Velik izbor dodatkov
■■

Visokotlačna pnevmatsko-membranska črpalka, ki je primerna
za skoraj vsako AirCoat ali Airless aplikacijo z UV barvami,
akrili, poliuretani, thixotropic in za skoraj vse ostale barve, ki
jih uporabljamo v lesni branži. Njen majhen volumen črpanja
je združen z delom pri visoki frekvenci brez kakršnih koli
problemov. Cobra 40-10 tako deluje kot šestkrat večja črpalka,
vendar jo je veliko lažje, hitreje in bolj učinkovito očistiti in
zamenjati barvo.
Čas, razredčila in barva, ki jih z uporabo te črpalke prihranimo,
nam garantirajo zelo hitro povračilo investicije. Natančno delo
brez pulzacij in odličen dizajn črpalke, so odlična kombinacija
za vsakogar, ki želi učinkovito delo in površinsko zaščito najvišje
kvalitete.


Inovativna tehnologija



Visoka zanesljivost

 Za skoraj vse materiale


Brez pulzacij

 Brez aplikacijskih omejitev
 Hitro povračilo investicije

ROČNI PROCES

2K rešitve za ročne aplikacije
Večina novih, več komponentnih barv, zahteva pazljivo uporabo, še posebej v smislu mešanja in nanašanja.
Če barv ne zmešamo v pravih razmerjih in jih ne nanesemo v določenem času, lahko to privede do slabe
kvalitete, zaščite in težav med nanašanjem. Zaradi tega proizvajalci barv priporočajo uporabo 2K aparatov za
doziranje in mešanje barv. Wagner 2K aparati imajo naslednje prednosti:

■■

•Mešanje le potrebne količine barve

■■

•Manjši vpliv človeških napak

■■

•Manjša obraba črpalke in problemov pri

■■

•Stalna kvaliteta zmešanih barv

čiščenju

TWINCONTROL

FlexControl

Twincontrol je zelo enostaven za uporabo. Bazira
na patentiranem magnetnem merilu hoda, brez
merila pretoka. Odlično meša poliuretane, akrile
in številne druge dvo-komponentne barve.
Priporočljiv je predvsem za minimalne menjave
barv na dan.

FlexControl je elektronski mešalni sistem, ki
bazira na merilcu pretoka. Je zelo fleksibilen,
zanesljiv in natančen. Primeren je predvsem za
večkratne menjave 2K barv.



Visoka mešalna natančnost



Večnamenska uporaba



Avtomatsko izpiranje



Enostavno za uporabo

Mehanske enote z membransko tehnologijo

Mešanje poliestra
Cobra 2k
Cobra 2K je bila razvita posebno z namenom doziranja in
mešanja poliestra. Z njeno pomočjo lahko izboljšamo rezultate
in zmanjšamo stroške.
Njegova enostavna uporaba in fleksibilnost
omogočata, da sistem enostavno tudi
nadgrajujemo glede na potrebe proizvodnje.

n zanesljivost

 Izjemna natančnost i

 Možnost za doziranje in mešanje tretje

Smolo s pospeševalcem in smolo s trdilcem meša v razmerju
1:1 in samo količino, ki jo potrebujemo. Idealna je za Airless
in AirCoat aplikacije. Wagner ekskluzivna Cobra tehnologija
omogoča procese z velikimi pretoki, brez problemov s tesnili.
Cobra 2K izpira črpalko z izjemno majhno količino topila, kar
pomeni prihranek denarja in zmanjšuje probleme. Razmerje
pritiska je 40:1.

komponente


Zelo hitro povračilo investicije

smola
& trdilec
smola
& posp.

Avtomatski procesi površinske
zaščite lesa

Najvišja stopnja zanesljivosti, odlična izvedba in inovativnost, so skupna, temeljna značilnost vseh
Wagner komponent. Ne glede na to, ali ste začetnik ali pa imate že leta izkušenj v avtomatskih procesih,
vam bo Wagner stal ob strani in vam pomagal pri izboljšavah.

AVTOMATSKI PROCES

Komponente & rešitve za avtomatske procese

PRIMER AVTOMATSKEGA PROCESA
Mešanje / Krmiljenje

Mešanje / Doziranje

Menjava barve

Doziranje

Nanašanje

AVTOMATSKI PROCES

Avtomatske pištole
Vsi Wagnerjevi aplikacijski procesi so na najvišjem tehničnem nivoju. Ponujamo vam avtomatske pištole
za vse aplikacijske tehnologije: Airspray, Aircoat in Airless. Odlični rezultati nanašanja in hkrati visoka
učinkovitost, so rezultat večletnega razvoja in številnih praktičnih izkušenj.

AirCoat

Air Spray

Nova generacija avtomatskih AirCoat pištol
GA 4000AC je bila zasnovana z namenom, da
zadovolji zahteve uporabnikov in proizvajalcev
lakirnih robotov, dvižnih avtomatov itd. Pištola
je lahka, majhna, zelo zanesljiva, enostavna za
vzdrževanje in zelo učinkovita. Primerna je za
vse vrste avtomatskega lakiranja.

Široka izbira (Airspray) zračnih avtomatskih
pištol, tako standardnih kot tudi HVLP –
Supracoat, pokriva vse zahteve nizkotlačnih
aplikacij (od redkih materialov do lepil).



Zelo kompaktna in lahka



Zanesljiva



Optimalne karakteristike snopa in odlični

Airless
Izjemno zanesljivi in kompaktni Airless pištoli
GA 400AL in GA 250AL zapolnjujeta potrebo
po ostalih visokotlačnih aplikacijah (thixotropic
paints, primers, fillers), kjer zrak ni potreben in
je glavni cilj hitrost nanašanja.

rezultati


Učinkovita

GA 4000ACEC (zunanje krmiljenje)

GA 4000ACIC
(notranje krmiljenje)
AirCoat okrogla šoba

zračne k.

AirCoat ploščata šoba
(obračalna)

Najboljše razprševanje

WAGNER AirCoat
Več kot 30 let izkušenj na področju AirCoat tehnologije, je
privedlo do najnovejše tehnologije in inovacij na atomizacijskih
sistemih sestavljenih iz šobe in zračne kape.

airless atomization
Posebno načrtovana AirCoat šoba prinaša najboljše nanašanje
in dolgo življenjsko dobo. Distribucija materiala po ustaljenem
vzorcu prinaša popolne rezultate na površini izdelka. Mehak
snop na robovih omogoča prekrivanje nanosov in hkrati dosega
enakomerno debelino nanosa.

WA 700

Air spray atomization
Air spray atomization povišuje kvaliteto atomizacije z mehkim
pretokom zraka. Omogoča precizno nastavitev širine snopa in
ohranja zračno kapo čisto tudi v težkih delovnih pogojih.

oblikovanje
material
zraka atomization

mehak snop
atomization

visoka učinkovitost
nanosa

GA 400 Airless
avtomatska pištola

enakomerni nanos

run 1

run 2

mehki robovi

run 3

AVTOMATSKI PROCES

Sistem doziranja
Čista in dobro organizirana dozirna postaja s črpalkami montiranimi na modulne okvirje, pokrovi posod z
mešalci, hermetično zaprte posode in dušikova dozirna naprava za preprečevanje katalizacije izocianatov.
Krmilniki za regulacijo konstantnega delovnega pritiska. Sistem modularnih avtomatskih ventilov za
menjavo barve, zmanjšanje časa menjave in izgub materiala. Specialne ogrevane cevi zagotavljajo
enakomerno temperaturo barve, zmanjšujejo porabo topil in povečajo učinkovitost celotne naprave.

DRUŽINA ČRPALK
IceBreaker BATNE ČRPALKE Puma 21-110
Leopard 35-70 and 35-150, Jaguar 38-300
ponujajo najvišjo zanesljivost in vrhunsko
delovanje.
Cobra 40-25 - HP membranska črpalka brez
aplikacijskih omejitev, brez tesnil, izjemno
enostavno in hitro čiščenje in menjava barve.
Najboljša rešitev za UV in akrilne barve ter hkrati
zelo uporabna za skoraj vse ostale barve in
reaktivne materiale. Zmožnost doziranja do 12
pištol.
Zip DDP so idealne črpalke za doziranje
nizkotlačnih pištol. Zaradi zanesljivosti,
odličnega delovanja in velikega izbora
dodatkov, so najpogostejši izbor v lesni
industriji površinske zaščite.

Cobra 40-25

IceBreaker batna črpalka

Mešalna in dozirna oprema
Elektronski dozirni in mešalni sistemi so primerni za doziranje in mešanje 2k, 3k in 4k materialov. Sistemi so
lahko neodvisni od brizgalnih aparatov ali pa so lahko povsem povezani s PLC roboti. Vse glavne funkcije
(izbor recepture, menjava barve, čiščenje, zagon in izklop) se lahko upravljajo neposredno z zunanjim
krmilnikom PLC.

DRUŽINA FLEXCONTROL
FlexControl 7 bazira na tehnologiji merilca
pretoka in ponuja zanesljivost in izjemno
natančnost. Je idealna rešitev za nekaj
menjav barve dnevno in za nizko povezavo z
avtomatskimi sistemi.
FlexControl Plus je najnaprednejši dozirni
in mešalni sistem z merilcem pretoka, visoko
natančnostjo in najvišjo stopnjo fleksibilnosti
za vse potrebe. Zmožen je upravljati s 25
barvami, 4 komponentami in z dvema ločenima
fluidnima sistemoma. Primeren je tako za
vodotopne barve, kot za barve na osnovi
topil. Ponuja napredno stopnjo integracije z
avtomatskimi sistemi (roboti) in zunanjimi PC
ali PLC.

Elektrostatski procesi površinske
zaščite lesa

WAGNER elektrostatski sistemi se uporabljajo za povečanje produktivnosti in zmanjšanje časa nanašanja
lakov v procesih lakiranja okvirjev oken, okroglih delov, stolov, miz, postelj, ograj in ostalega pohištva.

OPIS PROCESA

REŠITVE ZA VODOTOPNE BARVE

Zaradi elektrostatičnega naboja se delci barve
odbijajo drug od drugega in omogočajo izjemno
lepo in homogeno razprševanje barve.

Za vodotopne barve je Wagner razvil AquaCoat
sistem, ki nabije in nanese vodotopne barve z
ročnimi ali avtomatskimi pištolami visokotlačno
ali nizkotlačno. Glavne značilnosti sistema so
najvišji varnostni standardi, odlični rezultati in
enostavna uporaba.

Te negativno nabite delce barve privlačijo
ozemljeni, delovni kosi in ustvarjajo efekt
oprijema. Medtem, ko barvamo sprednji del se
overspray (barva, ki bi šla drugače v nič) oprime
robov in deloma tudi zadnje strani površine.
Tako privarčujemo na materialu in času.

Elektrostatska tehnologija se lahko uporablja
v več naprednih rešitvah, kot so avtomatska
menjava barv pri eno-komponentnih barvah ali
pri drugih avtomatskih sistemih.
Wagner ponuja tudi rešitve za ogrevanje barv
v elektrostatskih sistemih – tako za vodotopne
barve kot za barve na osnovi topil.

REŠITVE ZA BARVE NA OSNOVI TOPIL
Wagner ročne in avtomatske elektrostatske
pištole, bells in naš širok spekter krmilnikov za
ročne in avtomatske aplikacije, so idealni za
prenašanje elektrostatskega naboja na barve na
osnovi topil.

ELEKTROSTATSKI PROCES

Rešitve za elektrostatsko nanašanje barve na
les
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