BÜFA Hånddoseringspumper
Fordele ved Büfa håndoseringspumper:
• Ingen vejning eller opfyldning
• Højere sikkerhed på arbejdspladsen
• Renere arbejdsplads
• Mindre materialespild

Produktsortiment
Navn

Vare nr.

Type

ml

Type 1000:10-30

026-4711

To-komponent

1000/10-30

Type 100 ml

026-0600

Én-komponent

100

Type 100 ml HV 50

026-0800

Én-komponent

100

Type 500 ml

026-0500

Én-komponent

500

Type 1000 ml

026-1000

Én-komponent

1000

To-komponent hånddoseringspumpe. Type 1000:10-30
Monofiber varenummer 026-4711

Håndoseringspumpe. Type 100 ml
Monofiber varenummer 026-0600
Til vægmontering.

Til vægmontering.

Med denne pumpe kan man pumpe
peroxider - eller andre væsker med
lignende viskositet - direkte fra
container ind i doserings-cylinderen.

Denne pumpe består af to forskellige
størrelser stempel-pumper: 1000 ml
polyesterpumpe og 10-30 ml
peroxidpumpe.

To-komponent
hånddoseringspumpe
1000:10-30

Alle dele der kommer i kontakt med
polyesteren er fremstillet af aluminium,
PTFE, glas eller rustfrit stål.

Hånddoseringspumpe
Type 100 ml

Gradinddeling: 10 ml

Gradinddeling: 1 ml

Fordele ved denne pumpe:
• Ikke motordrevet
• Kan derfor placeres frit efter ønske
• Præcis fordeling af
polyester/peroxide
• Materiale besparelser

Fås også som Type 100 ml HV 50.
Denne type har større indtags- og
udløbsventiler, og er derfor egnet til
væsker med højere viskositet (op til
3000 mPa.s).

Håndoseringspumpe. Type 500 ml
Monofiber varenummer 026-0500

Håndoseringspumpe. Type 1000 ml
Monofiber varenummer 026-1000

Til vægmontering.

Til vægmontering.

Med denne pumpe kan man pumpe
Benzyolperoxider, UP-, EP og PU
polyestre med en viskositet op til 2000
mPa.s direkte fra container ind i
doserings-cylinderen.

Hånddoseringspumpe
Type 500 ml

Alle dele der kommer i kontakt med
væske er lavet af PA, PP, PTFE, glas
eller rustfrit stål, og er derfor
modstandsdygtigt overfor de fleste
opløsninger, væsker og syrer.

Alle dele der kommer i kontakt med
væske er lavet af PP, PTFE, glas eller
rustfrit stål, og er derfor
modstandsdygtigt overfor de fleste
opløsninger, væsker. Delene af rustfrit
stål er kun delvist modstandsdygtige
overfor syre.
Gradinddeling: 10 ml

Med denne pumpe kan man pumpe
væsker som UP-, EP og PU polyestre
med en viskositet op til 2000 mPa.s
direkte fra container ind i doseringscylinderen.

Hånddoseringspumpe
Type 1000 ml

Alle dele der kommer i kontakt med
væske er lavet af PP, PTFE, glas eller
rustfrit stål, og er derfor
modstandsdygtigt overfor de fleste
opløsninger, væsker. Delene af
rustfrit stål er kun delvist
modstandsdygtige overfor syre.
Gradinddeling: 10 ml
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Med Büfa hånddoseringspumper kan man
præcist doserer væsker direkte fra tromle,
container o.lign.

