
a  to na dvou, polohovém vozíku (obr. 
2) či na stojánku v  obou předchozích 
variantách. Možnosti použití nádobky 
nebo sací trubice zaručují velkou flexi-
bilitu. Díky své konstrukci je tento mo-
del vhodný i pro použití  v náročných 
podmínkách na stavbách.

Nový SF 23 Plus má své místo 
ve stávajícím sortimentu čerpadel řady 
SuperFinish, přičemž nahrazuje někte-
ré modely v  kategorii membránových 
čerpadel. Jako nejmenší čerpadlo 
v  sortimentu SF je kompaktní, lehké 
a  mobilní. Univerzálnost zařízení po-
skytuje vynikající poměr: cena - výkon.

Varianty Spraypacků  
– možnosti použití
Spraypack Airless Dispersion (obr. 3) 

Pro malé malířské projekty do 800 
m2, je SF 23 Plus v  této variantě spo-
lehlivým partnerem. Je kompaktní 
a  mobilní, a  to i  na těžko přístupných 
stavbách.

Do roku 2014 vstoupila firma WAGNER 
představením nového elektrického vy-
sokotlakého membránového čerpadla, 
které poskytuje několik různých aplikací 
materiálů v jednom.

SuperFinish 23 Plus (SF 23 Plus) je 
ideální pro veškeré malířské práce 
a může být velice jednoduše přestavěn 
pro velkoplošná použití na disperzní 
barvy. QLS technologie firmy WAGNER 
s vysokým zdvihem membrány umož-
ňuje velký rozsah aplikovaného mate-
riálu. To je charakteristické pro mem-
bránová čerpadla této společnosti. Lze 
jimi aplikovat i materiály citlivé na střih.

Principem tohoto modelu je varia-
bilnost jednoho zařízení místo vícero 
různých modelů. Základní jednotka 
SuperFinish 23 Plus je dostupná v růz-
ných variantách dle vybavení: pro malý 
objem zpracovávaného materiálu s 5-ti 
litrovou nádobkou (obr. 1) nebo pro 
práce na velkých plochách s  pevným 
sáním do nádoby s nátěrovou hmotou 

SuperFinish 23 Plus 

Ing. Tomáš Lorenc

Obr. 1 - Nové membránové čerpadlo 
SuperFinish 23 Plus AL Lack SP

Obr. 4 - SF 23 Plus Spraypack 
Airless Lack

Obr. 3 - SF 23 Plus Spraypack 
Airless Dispersion

Obr. 2 - Dvoupolohový vozík
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podrobeny průběžným kontrolám, 
které bezpečně zajišťují předepsa-
nou kvalitu. Technologové firmy těs-
ně spolupracují s  mnoha aplikačními 
firmami. Dokladem jejich kvalitních 
produktů je akreditace dodavatele 
pro řadu nadnárodních firem, jako 
je např. Shell, Siemens, Krone, Volvo, 
John Deere a obchodních řetězců jako 
je Skonto, Kaufland nebo KIK.

Firma disponuje 4 výrobními závo-
dy v Německu, vlastním vozovým par-
kem a skladovými kapacitami (více než 
42 000 europalet). 

Česká firma Brillcolor spol. s r.o. (kon-
takt na 3. str. obálky časopisu) má tu 
čest zastupovat Brillux na českém trhu 
od roku 1991, tedy již 24. rok. Postupně 
se jí daří přesvědčit i domácí zákazníky, 
že dobrá kvalita nátěrových materiálů 
se vyplatí i přes vyšší vstupní cenu ně-
meckých produktů. Celá řada úspěš-
ných aplikací v průběhu 24 let to potvr-
zuje a profesionální technická podpora 
našich techniků pomáhá zákazníkům 
vybrat k použití optimální materiál pro 
dané potřeby.                                               

V roce 1889 byla založena firma Hob-
recker & König, která se v průběhu 125 
let rozrůstala a sílila do dnešní podoby 
společnosti Brillux (obr. 1). Zůstala jako 
jedna z mála rodinnou firmou, dnes již 
ve 4. generaci rodiny Königů. Se svými 
nejmodernějšími výrobními kapacita-
mi, 2500 zaměstnanci a  obratem přes 
1 miliardu EUR, 150 vlastními pobočka-
mi v  Německu, Nizozemsku, Rakous-
ku,  Švýcarsku a zastoupením v České 
republice, Polsku, Bulharsku a  Itálii 
patří k předním výrobcům nátěrových 
materiálů v Evropě a to jak pro staveb-
nictví, tak pro průmysl. 

Rozsahem své produktové nabíd-
ky nemá konkurenci, svými výrobky 
kompletně pokrývá standardní potře-
by stavebnictví i  průmyslu, a  to aniž 
by cokoli slevila ze špičkové kvality 
svých výrobků, spolehlivosti dodávek, 
technické podpoře odběratelů. Vlast-
ní vývojové i zkušební laboratoře prů-
běžně zdokonalují a vyvíjejí produkty 
v předstihu a ve vazbě na požadavky 
i  potřeby trhu a  ekologické předpisy. 
Vstupní suroviny i výrobní proces jsou 

Spraypack Airless Lack (obr. 4)
Spraypacky s 5-ti litrovou nádobkou 

jsou perfektní pro aplikace laků. Jsou 
také vhodné pro větší lakýrnické pro-
jekty do 800 m2, a to pro všechny běž-
né laky a lazury. Mají snadné a efektivní 
čištění: (maloobjemové nádobky jsou 
bezproblémové), materiály citlivé na 
smyk jsou snadno aplikovatelné.

Pro laky a  mořidla je k  dispozici 
i  varianta s  vybavením AirCoat, stejně 
jako varianta TempSpray s vyhřívanou 
hadicí. TempSpray je systém, který 
ohřívá stříkaný materiál přímo v hadici. 
Tento postup snižuje viskozitu apliko-
vaného materiálu a  optimalizuje jeho 
nanášení bez nutnosti jeho ředění.

Multifunkční přepínač umožňuje 
jednoduché a  bezpečné ovládání. Vý-
sledkem je automatické zabránění pře-
pnutí mezi zapnutím a  vypnutím při 
natlakované jednotce. Tím je dosažena 
optimální bezpečnost pro uživatele 
a prodloužení životnosti zařízení. „Od-
lepovací“ tlačítko sacího ventilu firmy 
WAGNER zajišťuje maximální provozní 
spolehlivost. Pouhé zmačknutí prstem 
a přilepený sací ventil je uvolněn.

Čerpadlo je navíc vybaveno dalšími 
komfortními prvky: snadná regulace 
tlaku, velmi jednoduchá obsluha, leh-
ce proveditelné základní servisní prá-
ce, dobře přístupné vstupní a  výstupní 
ventily, držák hadice, zásuvka a  balíček 
s nářadím. Kromě toho, dispersion spray-
pack obsahuje kryt na sací trubici, tzv. 
PumpRunner, pro čistou přepravu (jako 
standardní vybavení).

Závěrem
Membránové čerpadlo SF 23 Plus ještě 

více ukazuje výhody nabízené touto tech-
nologií. Robustní konstrukce umožňuje 
snadné ovládání a především nízké opo-
třebení. Membrána hermeticky odděluje 
pohon čerpadla a  aplikovaný materiál. 
Poškození vznikající vlivem dopravování 
média (jako tření, chemické reakce nebo 
nečistoty mezi pístem a válcem) jsou tím-
to odstraněny. Membrána je mimořádně 
odolná vůči dlouhodobé zátěži a  opo-
třebení. Jedna z  největších nevýhod 
běžných pístových čerpadel je utěsnění 
pístu, které je tímto eliminováno.

Na toto čerpadlo se též vztahuje „3+2 
Profi záruka“ od firmy WAGNER; profesi-
onální úprava s obvyklou tříletou záruční 
dobou a dále s dvěma roky navíc, pokud 
je zařízení zapsána oficiálně zaregistrová-
no. Takováto „Profi záruka“ je v průmyslu 
unikátní a  zdůrazňuje jasný záměr firmy 
WAGNER poskytovat nejvyšší kvalitu 
v technologiích povrchových úprav (kon-
takt na str. 37).                                                    

Přední výrobce 
nátěrových hmot 
v Evropě jubiluje

Ing. Václav Vaňkát

Obr. 1


