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NOVOL MIX & SPRAY
System jednorazowych kubków lakierniczych Novol Mix & Spray pomaga ułatwić i przyspieszyć prace lakiernicze oraz przyczynia się do 
oszczędności materiału. Podkład lub lakier można wymieszać w kubku Mix & Spray, zamocować na pistolecie i lakierować, a po skończonej pracy po 
prostu wyrzucić zużyty kubek. Elastyczny kubek wewnętrzny kurczy się w miarę natryskiwania materiału. Zapobiega to powstawianiu podciśnienia 
w kubku i zapewnia równomierne nanoszenie podkładu lub lakieru w każdej pozycji pistoletu. Dodatkowe adaptery dostępne w wersji ze stali 
nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego, zapewniają kompatybilność systemu Mix & Spray z najpopularniejszymi na rynku modelami pistoletów. 

400 ml      600 ml   

· Pomaga oszczędzić czas na mycie kubków wielorazowych 

i oszczędzić ilość rozpuszczalnika żużytego do mycia

· Wymieszanie materiału i natrysk odbywa się w tym 

samym kubku, dzięki czemu użytkownik oszczędza 

każdorazowo 1 tradycyjny kubek lakierniczy

· Pozwala równomiernie lakierować, trzymając pistolet w 

dowolnej pozycji

· Karton w formie wygodnego organizera/dyspensera 

pomaga utrzymać porządek w warsztacie i zapobiega 

zabrudzeniu kubków i sitek pyłem i kurzem

· Niewykorzystany do końca produkt jednokomponentowy 

można przechowywać w kubku zamkniętym szczelną 

zatyczką

· Adaptery, pozwalają na zamocowanie systemu Mix & 

Spray na najpopularniejszych rodzajach pistoletów 

lakierniczych

125 µ         

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1 x kubek zewnętrzny (twardy) wielorazowego użytku

1 x pierścień mocujący wielorazowego użytku

50 x jednorazowy kubek wewnętrzny (miękki)

50 x jednorazowe wieczko z wbudowanym filtrem

20 x jednorazowa zatyczka

ZESTAW ZAWIERA: 

Nr. SAPNr. artykułuWariant

Typ pistoletu Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne

SATA Quicklock

IWATA WS/LS

IWATA W

DeVilbiss

91263 

(SAP 300009389)

91371 

(SAP 300009884)

91261 

(SAP 300009387)

91264 

(SAP 300009390)

91265 

(SAP 300009392)

91372 

(SAP 300009885)

91262 

(SAP 300009388)

91266 

(SAP 300009393)

WIELKOŚĆ KUBKÓW RODZAJ FILTRA

NOVOL MIX & 

SPRAY P A I N T I N G

Uwagi:
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są 
spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy 
rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem 
niebezpiecznym.
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RODZAJE ZESTAWÓW MIX & SPRAY

TYPY ADAPTERÓW

190 µ800 ml

MIX & SPRAY 125µ 400 ml

MIX & SPRAY 125µ 600 ml

MIX & SPRAY 125µ 800 ml

MIX & SPRAY 190µ 600 ml

91255

91256

91257

91259

300009384

300009385

300009386

300009382

MIX & SPRAY 190µ 400 ml

MIX & SPRAY 190µ 800 ml

30000938091258

91260 300009383



Uwagi:
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są 
spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy 
rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem 
niebezpiecznym.

NOVOL MIX & 

SPRAY P A I N T I N G

Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 0°C - 25°C. Chronić przed mrozem 
i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 24 
miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta. 

Termin przydatności i warunki przechowywania:

Kubek wewnętrzny (miękki)

Wieczko z filtrem

Zatyczka

Adapter tworzywowy

Adapter stalowy

Polietylen (LDPE)

Polipropylen (PP)

Polipropylen (PP)

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA & Fiberglass)

Stal nierdzewna

Wygodnie przechowuj resztę 

elementów systemu

włóż miękki kubek do twardego Nalej i wymieszaj Nałóż wieczko i zakręć pierścień mocujący

Materiał wykonania: 

Kubek zewnętrzny (twardy)

Pierścień mocujący

Polipropylen (PP)

Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (PP & Fiberglass)

Odkręć adapter z pistoletem Wyrzuć zużyty miękki kubek i wieczko

Dobierz adapter to twojego pistoletu Zamocuj zestaw na pistolecie Lakieruj
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