
   

AIRLESS spuitresultaat niet naar wens 

Product
Wagner Project 115  
Wagner Airless Sprayer Plus
Wagner ProjectPro serie
Wagner PowerPainter serie

Omschrijving probleem
U bent niet tevreden met het resultaat dat u krijgt 
met uw Airless verfspuit. Dit vertaalt zich meestal in symptomen zoals: geen glad resultaat, 
teveel verf verbruik, of teveel spuitnevel.

Dit kan in sommige gevallen gepaard gaan met het afslaan van de machine, in verband met 
de thermische beveiliging (zie uitleg: "Mijn AIRLESS machine slaat af"). 

Oorzaak  
De oorzaak van boven genoemde situaties komt, in bijna alle gevallen, 
neer op een of meer van de volgende zaken:  

• gebruik van een verkeerd filter of tip
• de tip of het filter is niet goed gereinigd en daardoor verstopt 
• de machine staat op te veel, of te weinig vermogen ingesteld
• de Airless machine is niet geschikt voor de dikte van de vloeistof 
• gebruik van Histor Monodek en Flexa Powerdek welke niet goed verspuitbaar zijn 

Oplossing 1: u krijgt banen in plaats van glad resultaat

Dit heeft altijd te maken met dat de verf te dik is voor de gebruikte tip. Het meest eenvoudig 
is om bij de verffabrikant de werkbeschrijving op de vragen. Hierin kunt u exact zien welke tip 
u dient te gebruiken en of u eventueel dient te verdunnen. 

Oplossing 2: geen banen, maar het spuitbeeld is niet egaal en strak
Vraag de werkbeschrijving op bij de verffabrikant en controleer of de verf verspuitbaar is. 
Controleer of de gebruikte spuittip correspondeert met de beschreven spuittip in de 
werkbeschrijving. Histor Monodek en vermoedelijk Flexa Powerdek geven veelal niet het 
gewenste resultaat. 

Oplossing 3: u verspuit teveel verf
Dit heeft ermee te maken dat de verf te dun is ten opzichte van de gebuikte tip. Vraag de 
werkbeschrijving op bij de verffabrikant om de juiste tip te achterhalen. 

Oplossing 4: u ervaart teveel spuitnevel
Spuitnevel heeft 3 oorzaken:
• De muur die u bewerkt is niet schoon en geeft kalk / stof af, dat kan opwaaien. Dit kan 

worden ervaren als spuitnevel. Zorg er te allen tijde voor, dat de muur die u wilt 
bewerken afgenomen is.

• De gebruikte spuittip en/of filter past niet bij de dikte van de verf. Vraag hiervoor de 
werkbeschrijving van de fabrikant op, zodat u altijd de juiste tip heeft voor de gebruikte 
verf.



   

• Zorg ervoor dat u bij het spuiten, zoveel mogelijk met de spuitkop loodrecht naar de 
muur wijst. Houd een afstand van 20 cm (van spuitkop naar de muur). Probeert u het 
zwenken met uw arm / pols te vermijden. 

Indien u bovenstaande in acht neemt kan spuitnevel nooit een succesvolle klus in de weg 
staan. 


