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Wall Extra I-Spray 1800 SK

Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a 
oboznámte sa s návodom na obsluhu základného zariadenia. Pre rozprašovaciu 
násadu Wall Extra I-Spray platia rovnaké bezpečnostné pokyny ako pre základné 
zariadenie. 
Rozprašovacia násada Wall Extra I-Spray je určená špeciálne na nanášanie interiérových 
farieb na steny. Jej najväčšími výhodami sú veľká prietoková kapacita a rýchlosť práce.

POZOR! • Prístroj sa smie používať iba s funkčným ventilom. Ak farba vystupuje do 
vzduchovej hadice (obr. 1 A, 14), prístroj ďalej nepoužívajte! Demontujte 
vzduchovú hadicu, ventil a membránu, vyčistite a prípadne vymeňte 
membránu.

• Striekaciu pištoľ nepokladajte na stranu.
• Nekombinujte konštrukčné diely rôznych striekacích násad. Diely sa pri 

tom môžu poškodiť.

Popis (obr. 1/ 1A)
1) Nastavovací krúžok striekacieho lúča 2) Uzavretá matica 
3) Vzduchový uzáver 4) Vzduchovú záslepku
5) Dýza 6) Ihla
7) O-krúžok 8) Regulátor množstva materiálu
9) Kohútik 10) Tesnenie nádoby 
11) Stúpacia trubica 12) Nádoba
13) Plniaci lievik 14) Vzduchová hadica 
15) Veko ventilu 16) Membrána 

Príprava pracoviska
Zásuvky a spínače bezpodmienečne zalepte páskou.  
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vnikajúceho 
striekacieho materiálu! 
Zakryte všetky plochy a objekty, ktoré sa nebudú striekať, príp. ich 
odstráňte z pracovnej oblasti. 
Za škody spôsobené farebnou hmlou (prestrek) nepreberáme záruku. 
Pri silikátových farbách dochádza pri styku so sklenými a keramickými 
plochami k ich rozleptaniu! Všetky príslušné povrchy sa preto 
bezpodmienečne musia úplne zakryť. 
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Príprava povrchovej látky

i Striekaný materiál, ktorý má minimálne izbovú teplotu (napr. zriedený s 
teplou vodou), vedie k lepšiemu výsledku pri striekaní.  
Pozor! Striekaný materiál nezohrievajte nad 40 °C.

Pomocou priloženého striekacieho nadstavca sa farby na vnútorné steny dajú rozstrekovať 
bez zriedenia alebo s nepatrným zriedením. Detailné informácie získate z listu technických 
údajov výrobcu farby (stiahnutie z internetu).
1. Materiál dôkladne premiešajte a zrieďte ho v nádobe v súlade s odporúčaním pre 

zriedenie (na miešanie sa odporúča použiť miešadlo).

Odporúčané riedenie
Striekaný materiál
Farba na vnútorné steny (disperzie a latexová farba) riedenie 0-10 %
2. Ak je dodávané množstvo aj pri maximálnom nastavení množstva príliš nízke, postupne 

zrieďte 5 - 10 %, až kým dodávané množstvo nebude zodpovedať vašim požiadavkám.

Nastavenie množstva materiálu
S touto rozprašovacou násadou dokážete spracovať veľké množstvo materiálu. Aby ste 
zabránili stekaniu farby po ploche, naneste najprv potrebné množstvo farby na kus kartónu 
alebo papier pri zachovaní rovnakej vzdialenosti násady od podkladu. Regulačný gombík 
(obr. 1 pol. 8) najprv otočte späť (-) a následne pomalým otáčaním (+) zvýšte množstvo 
materiálu na požadovanú úroveň. 

i U väčšiny farieb na steny vedie prostredné nastavenie množstva k 
najlepšiemu výsledku. 

Nastavenie požadovaného nástreku (obr. 2) 
VÝSTRAHA! Nebezpečie poranenia! Nikdy nestláčajte kohútik počas 

nastavovania vzduchového uzáveru.

Otáčaním nastavovacieho krúžku (obr. 2, 1) môžete nastaviť 2 rozličné formy 
rozprašovania.

Obr. 3 A = zvislý plochý nástrek  na vodorovné plochy
Obr. 3 B = vodorovný nástrek  na zvislé plochy

S červenou nastavovacou pákou sa dodatočne môže prepínať 
medzi širokým ( ) a úzkym ( ) striekacím prúdom.
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Technika nástreku (obr. 4)
Pohyb pri striekaní by nemal vychádzať zo zápästia, ale z celého ramena. Tým počas 
striekania zostane zaručená vždy rovnaká vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a 
plochou. Zvoľte vzdialenosť od 20 - 30 cm podľa požadovanej šírky striekacieho prúdu. 
Dôležité:  Začnite na kraji striekanej plochy. Najskôr začnite striekacím pohybom a 

následne stlačte spúšťaciu rukoväť. Vyhýbajte sa prerušeniam na striekanej 
ploche.

i Ak farba zle kryje, alebo ak je podklad veľmi pijavý, striekajte „do kríža“ 
(obr.  5).  

i Farbu na vnútorné steny s výraznými farebnými odtieňmi nanášajte 
minimálne dvakrát (najskôr počkajte, kým prvá vrstva farby vyschne). Tým sa 
dosiahne krycí nános.

Ďalšie pokyny k nastaveniu rozprašovania a správnej technike striekania nájdete v 
návode na obsluhu základného zariadenia.

Prerušenie práce
• Nástroj vypnite.
• V prípade dlhších prestávok nádobu odvzdušnite krátkym otvorením a následným 

zatvorením.
• Po prerušení prác vyčistite otvory trysky.

i Pri odpájaní rozprašovacej násady dbajte na bezpečnú polohu zásobníka. 

Odstavenie z prevádzky a čistenie
Potrebné informácie nájdete aj v návode na obsluhu základného zariadenia.
1.  Zariadenie vypnite. 
2.  Odskrutkujte nádobu a vyprázdnite ju. Vytiahnite stúpaciu trubicu s tesnením nádoby.
3.  Nádobu a stúpaciu trubicu vopred predčistite štetcom. Vyčistite odvzdušňovací otvor 

(obr. 1 C)
4.  Do zásobníka nalejte rozpúšťadlo, resp. vodu. Odskrutkujte zásobník.  

Na čistenie nepoužívajte horľavé materiály.
5.  Zapnite nástroj a rozpúšťadlo, resp. vodu vystriekajte do nejakej nádoby alebo do 

handry.
6.  Opakujte vyššie uvedený postu, kým z trysky nebude vychádzať čisté rozpúšťadlo, 

resp. voda.
7.  Nástroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
8.  Odskrutkujte nádobu a vyprázdnite ju. Vytiahnite stúpaciu trubicu s tesneniem nádoby.
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i Na čistenie nádoby odporúčame použiť bežnú kefu na umývanie.

POZOR! Tesnenia, membrány a otvory dýzy alebo vzduchové otvory 
striekacej pištole nikdy nečistite ostrými kovovými predmetmi. 
Ventilačná hadica a membrána sú len podmienečne odolné proti 
rozpúšťadlám. Nevkladajte ich do rozpúšťadiel, iba ich utrite.

9.  Vzduchovú hadicu (obr. 1A, 14) vytiahnite nahor z telesa pištole. Naskrutkujte veko 
ventilu (15). Vyberte membránu (16). Všetky diely dôkladne očistite.

10. Nastavovací krúžok (obr. 6, 1) opatrne stiahnite z prevlečnej matice (2).
11. Povoľte prevlečnú maticu (obr. 6, 2). Zložte vzduchový uzáver (3), vzduchovú 

záslepku (4) a trysku (5). Vzduchový uzáver a dýzu očistite štetcom a rozpúšťadlom, 
resp. vodou. 

Zloženie

i Tryska I-Spray, vzduchový ventil a ihlica sú vzájomne kompatibilné. Nekombinujte 
navzájom diely rozličných rozprašovacích násad – riziko poškodenia.

POZOR! Prístroj sa smie používať iba s funkčným ventilom. Ak farba 
vystupuje do vzduchovej hadice (obr. 1A, 14), prístroj ďalej nepoužívajte! 
Demontujte vzduchovú hadicu, ventil a membránu, vyčistite a prípadne 
vymeňte membránu.

1.  Membránu (obr. 1A, 16) nasaďte kolíkom nahor na spodný diel ventilu. Pozri označenie 
na telese pištole.

2.  Veko ventilu (obr. 1A, 15) opatrne nasaďte a priskrutkujte.
3.  Vzduchovú hadicu (obr. 1A, 14) nasaďte na veko ventilu a na vsuvku na telese pištole.
4.  Skontrolujte tesnenie trysky (obr. 7, 17) na tryske.
5.  Trysku (obr. 8, 5) nasuňte na teleso pištole výrezom smerom nadol.
6.  Vzduchovú záslepku (obr. 9, 4) vložte do vzduchového uzáveru (3). Oboje nasaďte na 

trysku (5) a dotiahnite prevlečnou maticou (2).
7.  Nastavovací krúžok (obr. 10, 1) nastavte tak, zasahoval do obidvoch "rohov" na 

vzduchovom poklope a červená nastavovacia páka sedela na tyčke.
8.  Tesnenie nádoby nasaďte zospodu na stúpaciu trubicu a posuòte až k osadeniu. Pritom 

zľahka otáčajte tesnením nádoby.
9.  Stúpaciu trubicu s tesnením nádoby zasuòte do telesa pištole.
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Zoznam náhradných dielov (obr. 1/ 1A)
Pol. Názov Obj. č.

1 Nastavovací krúžok striekacieho lúča (žltá) 
Nastavovací krúžok striekacieho lúča (biela) 

2365 038 
2363 258

2 Uzavretá matica 2328 903
3 Vzduchový uzáver (čierna) 

Vzduchový uzáver (biela) 
2363 208 
2362 885

4 Vzduchovú záslepku 2362 886
5 Dýza 2367 899
7 Tesniaci krúžok 2362 875

10 Tesnenie nádoby 2328 919
11 Stúpacia trubica 2328 922
12 Nádoba (1800 ml) s vekom 2304 025
13 Plniaci lievik (3 ks) 2304 028

14, 15, 16 Vzduchová hadica, veko ventilu, membrána 2304 027

CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje vďaka ďalším rozprašovacím nástavcom 
a príslušenstvu správny nástroj pre každú prácu.
Ďalšie informácie k produktovej palete firmy WAGNER okolo renovácie nájdete na 
www.wagner-group.com

Ochrana životného prostredia
Zariadenie vrátane príslušenstva by sa malo dať na opätovné ekologické 
recyklovanie. Pri odstraňovaní nevyhadzujte zariadenie do domového odpadu. 
Pomôžte životnému prostrediu a zaneste zariadenie do miestnej zberne alebo 
sa informujte v špecializovanom obchode.

Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!
V prípade používania cudzieho príslušenstva a náhradných dielov môžu ručenie a 
nároky na záruku úplne alebo čiastočne stratiť platnosť. Originálne príslušenstvo 
a náhradné diely značky WAGNER sú zárukou, že sú splnené všetky bezpečnostné 
predpisy.
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2-ročná záruka

Záručná doba je 2 roky odo dňa predaja (pokladničný blok). Táto zahŕňa a obmedzuje 
sa na bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré sú preukázateľne spôsobené 
použitím chybného materiálu pri výrobe alebo chybou montáže alebo na bezplatnú 
výmenu chybných dielov. Použitie alebo uvedenie do prevádzky, ako aj svojpomocne 
vykonaná montáž alebo opravy, pri ktorých sa nepostupuje v súlade s naším návodom 
na obsluhu, vylučujú nárok na záruku. Diely podliehajúce opotrebeniu sú taktiež zo 
záručného plnenia vylúčené. Zo záruky je takisto vylúčené použitie pre živnostenské 
podnikanie. Vyhradzujeme si výslovné právo na plnenie zo záruky. Záruka zaniká 
vtedy, ak bolo zariadenie otvorené inými osobami ako servisným personálom firmy 
WAGNER. Na poškodenie počas prepravy, pri údržbe a takisto pri poškodeniach a 
poruchách vzniklých v dôsledku nedostatočnej údržby sa záruka takisto nevzťahuje. 
Pri požadovaní záručného plnenia musí byť dokázané nadobudnutie zariadenia 
predložením originálneho dokladu. Pokiaľ to legislatíva umožňuje, vylučujeme 
záruku za akékoľvek zranenia osôb, materiálne alebo následné škody, najmä vtedy, ak 
bolo zariadenie použité na iný účel ako je uvedený v návode na obsluhu, ak nebolo 
uvedené do prevádzky alebo opravené podľa pokynov v návode na obsluhu alebo 
ak boli opravy vykonané neodborníkom. Opravárenské alebo údržbárske práce, ktoré 
presahujú úkony uvedené v tomto návode na obsluhu, si vyhradzujeme vykonávať v 
podniku. V prípade záruky alebo opravy sa obráťte prosím na Vaše predajné miesto.
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J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49  0180 -  55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548

WAGNER FRANCE S.A.R.L.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33  0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57 

MAKIMPORT 
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6   
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
T 902 199 021   /   91 879 72 00
F 91 883 19 59

ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S 
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00  
F +45 47 33 74 01 

WAGNER SPRAYTECH 
AUSTRALIA PTY. LTD.,
14 -16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61  3 95 87 - 20 00
F +61  3  95 80 - 91 20

J. WAGNER AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41  71 - 7 57 22 11 
F +41  71 - 7 57 23 23 

HONDIMPEX KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321  
F +36 (- 22) - 407 852

E-CORECO SK S.R.O.
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850 
F +42 1313700077 

PUT WAGNER SERVICE
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00  
F +48/32/346 37 13 
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ORKLA HOUSE CARE AB
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19 

NOR

E-CORECO S.R.O.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42  734 792 823  
F +42  227 077 364 

CZ
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EL-ME-HO
Horvatinčićev put 2
HR-10436 Rakov Potok
T +385 (-1)65 86 - 028
F +385 (-1)65 86 - 028

HR

OOO МЕФФЕРТ ПОЛИЛЮКС
142407 Россия, Московская обл,
Ногинский р-н, территория
«Ногинск-Технопарк» д.14
T +7 495 221 6666 
F +7 495 99 55 88 2

RUS

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

TEHOMIX OY
Telekatu 10
20360 TURKU
T +385 (0) 2 2755 999
F +385 (0) 2 2755 995

SF

FHC SRL
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T  0373 204839  
F  0373 204845

I

DELOS S.A.
Gonetsa area
Markopoulo Mesogaias 190 03
Attiki, Greece
P.O. BOX 293
T  22990 41056
F  22990 41059

GR


