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DWUSKŁADNIKOWE SYSTEMY NATRYSKOWE WIWA JAKOŚĆ, 
NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ 

WIWA DUOMIX 333PFP 
Udane aplikacje testowe materiału ogniochronnego  C hartek ®7. 
Certyfikacja producenta International Coatings dla WIWA DUOMIX 333PFP. 
WIWA kontynuuje rozwój produkcji urządzeń do aplikacji wielu typów materiałów dwuskładnikowych w ścisłej 
współpracy z wiodącymi  producentami materiałów powłokowych takich jak  International 
Coatings. 
Chartek ®7 reprezentuje najnowszy stan rozwoju światowego producenta zwiększających objętość materiałów 
ogniochronnych1 firmy International Coatings. Po udanych badaniach, firma  International Coatings zaakceptowała 
urządzenie WIWA DUOMIX 333PFP2 do aplikacji tego materiału. 

Jest wiele powodów dla 
których warto wybra ć 
urządzenie WIWA: 
� ponad 300 systemów 

DUOMIX jest stosowanych 
z powodzeniem na całym 
świecie w najcięższych 
warunkach   

� stan technologii i znanej 
niemieckiej jakości 

� wysoko kwalifikowany 
personel, dystrybutorzy i 
agenci rozsiani na całym 
świecie 

� dostawa części 
zamiennych i akcesoriów 
dostępnych od ręki 

� kompetencja obsługi 
klienta w ojczystym języku 

� bezpieczeństwo i łatwość 
obsługi systemu 

� możliwość indywidualnych 
modyfikacji, dzięki 
modularnej konstrukcji 

� wysoka jakość i serwis w 
rozsądnej cenie. 

 
 
 
 
 
 
 

Aplikacje  
 
Morski przemysł wydobyw-
czy ropy i gazu oraz 
ochrona konstrukcji 
 
Ten materiał stosowany jest 
wszędzie tam, gdzie w przy-
padku po żaru istnieje mo ż-
liwo ść powstania bardzo 
wysokich temperatur 

Przykładowa specyfikacja systemu 

Proporcje mieszania:   2,33:1 

Przełożenie ciśnienia: 61:1 

Wydatek na cykl:   329 cm3 

Zużycie powietrza:  6000 l/min. 

Zasilanie elektryczne:  400V 

Przybliżony ciężar: 1100 kg 

Wymiary (D×S×W) : 2,56 × 1,3 × 

1,98 m 

Możliwe inne konfiguracje 
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MODULARNY PROJEKT ZAPEWNIA OPTIMALNE MO ŻLIWOŚCI DLA KA ŻDEJ  
APLIKACJI  

WIWA DUOMIX 333PFP  
Ekonomiczny i przyjazny dla środowiska 
Typowe systemy maj ą nast ępujące mo żliwo ści: 
� liczne punkty odczytu temperatury wyświetlane cyfrowo 
� podgrzewane izolowane zbiorniki ciśnieniowe dostępne w różnych rozmiarach 
� mieszadła pneumatyczne i/lub elektryczne 
� wielofunkcyjny stelaż łatwy do przemieszczania  
� monitorowanie ciśnienia i dozowania zaopatrzone w automatyczny wyłącznik 
� podawanie materiału pompami szuflowymi (dostępne różne rozmiary) 
� pompy szuflowe zamontowane sa na ramach pneumatycznych 
� optyczna kontrola poziomu dla zbiorników ciśnieniowych z automatycznym 

napełnianiem 
 

 

CHARTEK urz ądzenia jednoskładnikowe  

WIWA HERKULES PFP 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
1 Intumescent Fireproofing Material 
2 PFP = Passive Fire Protection – pasywna ochrona ogniowa 

HERKULES PFP 

Do nakładania zwi ększaj ących obj ętość 
materiałów ogniochronnych 1, WIWA 
oferuje równie ż  standardowe urz ądzenia 
airless. 
 
Na przykład: 

HERKULES PFP 
Dostępny albo z elektrycznym albo 
pneumatycznym mieszadłem 
zamontowanym na  ramie. 
 
Przeło żenie ci śnienia: do 75:1 

Wydatek na cykl: do 360 cm 3 

Ciężar, około: 230 kg  

Dostępna szeroka gama akcesoriów  


