
   

Mijn AIRLESS machine slaat af

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

Omschrijving probleem 
De Airless verfspuit slaat af, wanneer u deze (vaak 
in tweede instantie) gaat gebruiken. Meestal doet het probleem zich na enige tijd voor. Het 
kan zijn dat u vanaf het begin van dit gebruik al problemen ondervindt. Dankzij de thermische 
beveiliging wordt de machine uitgezet. 

LET OP! : Laat de machine nooit droog doordraaien. Dit vergroot kans op 
permanente schade.

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

• Gebruik van een verkeerd filter en / of spuittip (zie werkbeschrijving van de verf)
• 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 mogelijk Flexa Powerdek, welke niet goed 

verspuitbaar zijn

Oplossing: de machine slaat af door thermische beveiliging 
• Controleer eerst of het filter en de tip schoon zijn en geen verfresten bevat
• Controleer de tip en filters die in het pistool zitten. Deze dienen bij elkaar te passen:

o Tips met kleine opening (XS of S) corresponderen met Filter Rood (XS-S)
o Tips met medium opening werken het best met Filter Geel (M)
o Tips met grotere opening werken met Filter Wit (L-XXL)

• Vraag de werkbeschrijving op van de verffabrikant. Hier kunt u uithalen welke spuittip 
maat u dient te gebruiken in combinatie met de druk van de machine.

• Spuit eerst met water, om het hele systeem door te spuiten
• Verdun een kleine hoeveelheid verf iets om te kijken of u nog steeds oneffenheden in 

het spuitresultaat ervaart. Test dit op een stuk karton of hout. Verdun verder om te 
optimaliseren, maar doe dit niet teveel, voordat u de rest van de verf gaat verdunnen.

 

Belangrijke tip!  
Na elk gebruik moet het apparaat worden gereinigd. Wanneer het apparaat niet goed wordt 
gereinigd, dan leidt dit tot storingen! Door vervuiling veroorzaakte storingen vallen niet onder 
de garantie. 


