PFT RITMO
Knauf Multi-Finish M
Inovace ve směšovací a stříkací technologii

Základní vybavení

Stříkací zařízení

Použití





Zásobník na materiál s vyjímatelným
gumovým tubusem

Celoplošné vystěrkování příček zhotovených suchým procesem
výstavby a betonových stěn








Skříňový rozvaděč s vestavěným měničem
kmitočtu

Volitelné vybavení:
Stříkací zařízení s tlakovým vzduchem,
zakřivením 750 mm
a elektrickým ovládáním

Vystěrkování nosné části stropu opatřené penetračním nátěrem




Převodový motor 1,5 kW, 230 V/50 Hz

Vystěrkování vyrovnávací stěrkou jako příprava pro malířské práce
Nejvyšší kvalita povrchu Q3 a Q4


Dříve
Příprava probíhala
následujícím způsobem:
Roztrhnout pytel, nalít
vodu do míchací nádoby,
postupně ručně sypat materiál do vody a přitom ručně míchat,
dokud se nedosáhne požadované konzistence. Bylo to namáhavé,
zdlouhavé a fyzicky náročné.

Nyní
S PFT RITMO powercoat to jde jednodušeji, rychleji a racionálněji. Několika málo pohyby strojně promícháte
práškovou stěrkovou hmotu a nastříkáte ji na povrch.

Šnekové čerpadlo A 2 – 2,5 L s domíchávačem RITMO powercoat a tvrdě chromovaným rotorem z nerezové oceli

Obj. č. 00 08 73 54

Materiálová hadice 1/2“ / 15 m s tlakovou spojkou pro maltu





PVC hadice s textilní vložkou




Napájecí kabel 25 m, 3 x 2,5 mm2





Vodní vstřikovací tryska



Stříkací zařízení 1500 mm s přívodem
vzduchu a elektrickým ovládáním

Obj. Č. 00 00 85 21

NW 9 x 3 mm, 15 m se spojkou EWO
Prodlužovací kabel 15 m pro dálkový
ovladač
Mísící hřídel RITMO powercoat, pozinkovaná

Obj. č. 00 08 80 49



Racionální zpracování v systému s omítačkou PFT RITMO
powercoat




Pro všechny tloušťky



Nedochází
ke
smršťování
a tvorbě trhlin ani u vrstev velkých tloušťek

Hospodárnost systému



ve srovnání s ručním zpracováním

Ideální jako renovační stěrková
hmota



Rychlé, bezpečné a snadné
zpracování pro vyšší zisk



Špičkové povrchy

Obj. č. 00 09 80 71



Trubka pro zkoušku
konzistence



Zkoušení tlaku

Souprava PFT obj. č. 00
09 93 61 umožňuje změnit PFT RITMO powercoat
na plnohodnotnou omítačku PFT RITMO plus M
(bez kompresoru).

Obj. č. 00 09 90 57

Obj. č. 00 09 90 61

Příklad: celoplošné vystěrkování
betonového stropu

Průtokoměr pro vodu 31,5 – 315 l/h
Taška s nářadím, čístící soupravou
a návodem k obsluze

Pro téměř všechny podklady
(beton, vápenopískové přesné
tvárnice, pórobeton, sádrové
desky, omítka)

Další příslušenství

Vestavěný manometr pro měření tlaku
malty s membránovým převodníkem





LEŠENÍ
Obj. č. 00 09 63 52

Obj. č. 00 09 48 98

Inovace v technologii
míchaní a stříkání
Zařízení PFT RITMO je vybaveno převratným domíchávacím zařízením
z nerezové oceli a polyuretanu, které
poprvé umožňuje strojovým způsobem rozmíchat hrudky a dosáhnout
homogenní konzistence, vhodné pro
nanášení stříkáním. Této konzistence
bylo zatím možné dosáhnout jen ručním mícháním špachtlí.

Příslušenství Stříkání vzduchem:

ČAS

ČAS
Obj. č. 00 05 41 74
Vzduchový kompresor LK 402
230 V
0,4 Nm3/min
s tlakovým spínačem

Přednosti tenkovrstvé omítky
s vlastnostmi plošné stěrkové
hmoty

Obj. č. 20 42 34 20

Úspora

Vystěrkování stěn jemnou stěrkou

Obj. č. 00 08 80 50

Strojní stěrková hmota
Knauf Multi-Finish M na
první pohled!

MATERIÁL
Běžná sádrová stěrka

MATERIÁL
PFT RITMO powercoat
a Knauf Multi-Finish M

Výhody pro vás:



Optimální přizpůsobení výrobku a stroje



Patentovaná strojní
vyrobená „na míru“




Jednoduché a bezpečné čištění

technika

Až do výšky 3,20 m bez lešení

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Výhody



Pohon s plynule
volitelnými
otáčkami
umožňuje
regulovat dodávané množství a čas
míchání. Flexibilní
vstřikování vody je
vhodné pro zpracování mnoha druhů
materiálů.







Knauf PFT

Jednoduché, snadné a rychlé čistění modulů stroje.
Zaschlé zbytky lze
díky
gumovému
mísícímu
tubusu
snadno a rychle
odstranit.
Bezpečnost odzkoušená
stavebním
profesním
spolkem, splnění směrnic CE.

Možnost přepravy
v každém vozidle
kombi



Stroj se skládá
z jednotlivých přenosných modulů,
které lze rozebrat
bez použití nářadí
a snadno přepravovat díky malým
rozměrům a nízké
hmotnosti.





PFT RITMO powercoat – D/3M/04.2007/HIN

PFT RITMO

Technické údaje

230 V

Možnost použití na staveništích s přípojkou 230 V/50 Hz



Technická linka:

Veškerá práva a technické změny vyhrazeny.
Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů.
Veškeré údaje
o spotřebě, množství, provedení a výkonech
byly zjištěny v praxi a nemohou být bez dalšího
převzaty v případě odlišných podmínek. Dále
platí vždy pokyny výrobce. Změny, přetisky
a mechanické rozmnožování včetně částí textu
musí být schváleny společnosti Knauf PFT GmbH
& Co KG.

+420 733 100 531
Telefon +420 272 110 183
Fax

+420 272 110 132



pft@knauf.cz



www.pft.eu

Faxová odpověď



+420 272 110 132

Obj.č.
Pohon
Otáčky
Přívod proudu:

00 09 06 38
1.5 kW
140 – 575 min.-1
230 V, 50 Hz

Přívod vody
Jištění
Rotor/stator
Výkon čerpadla
Průtokoměr pro vodu
Provozní tlak
Dopravní vzdálenost
Trvalá hladina hluku

Hadice 1/2”
Min. 10A
A 2 – 2,5 L
0.8 – 3 l/min
31.5 – 315 l/h
max. 20 bar
až 15 m
78 dB

min. tlak vody 2,5 bar při běžícím stroji

Minerální stěrková hmota

____ks Prospekt Systémy tmelení a stěrkování Knauf

Rozměry
Plnicí výška:
Délka/šířka/výška

900 mm
750/600/1340 mm

Obsah násypky cca 45 l

Mám konkrétní objekt. Chtěl bych, aby
mě navštívil váš systémový poradce.

Hmotnosti
Zásobník
Podvozek
Motor
Míchadlo
Celková hmotnost

Skříňový rozvaděč s vestavěným měničem kmitočtu
Plynule nastavitelné
Střídavý proud

Standard – domíchávací systém RITMO powercoat
Plynule nastavitelný

Chtěl bych získat více informací
a prosím o zaslání:

____ks Technický list Knauf MultiFinish

Dohodněte termín setkání na: _________
19,0 kg
40,0 kg
25,0 kg
2,0 kg
100,0 kg

s rotorem/statorem
se skříňovým rozvaděčem
s ochrannou mříží

* Doporučená hodnota v závislosti do dopravní výšce, stavu a provedení čerpadla, kvalitě, složení a konzistenci malty.

___________________________________
Adresa/razítko společnosti

Knauf Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9-Kbely
197 00

230 V
06/2008

Praktické umístění natrhávače pytlů
a nízká plnicí výška umožňují rychlé otevření a úplné vyprázdnění pytlů.

PFT OMÍTACÍ STROJE



HOTLINE: +420 844 600 600
www.knauf.cz
info@knauf.cz
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PFT RITMO
Knauf Multi-Finish M

Inovace ve směšovací a stříkací technologii
Strojní nanášení stěrky přináší revoluci
do výstavby interiérů

