
De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar 
bieden geen garanties. 

Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstan-
digheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.  Leveringen gebeuren 

uisluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, 

PAINTSTOP GEEL
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SCHOON FILTER

AFMETINGEN

Paintstop geel is leverbaar op rol. Het mate-
riaal is veerkrachtig. Hierdoor is er weinig ruim-
te nodig . Bij het trollen zal het uitzetten.

Het filter is wit van kleur aan de schone 
luchtzijde. 

Beschikbare afmetingen:

- 0,50 x 20m.

- 0,60 x 20 m.

- 0,75 x 20 m.

- 1,00 x 20 m..

- 1,25 x 20 m.

- 1,50 x 20 m.

- 2,00 x 20 m.

VOORDELEN

- reukloos en niet brandbaar materiaal

- eenvoudig te vervangen

- hoge opnamecapaciteit

- lage weerstand in de luchtstroom 

- opvang droge verfnevel 

VERVANGING FILTER 

U vervangt paintstop geel wanneer de weer-
stand van 130 Pa is bereikt. Vervanging kan 
het beste in de ochtend gebeuren. 

Let op!  Breng het filter naar een veilige 
plaats. De lak in het filter kan zelfontbranding 
veroorzaken. 

Paintstop geel vangt droge verfnevel op uit de luchtstroom. 
Het filter heeft een extra toevoeging en bevat stofbindmid-
del. Hierdoor ontstaat een hoog opvangrendement van de 
droge verfnevel. Als verfnevel de filterwand droog bereikt, 
is een droog verfvangfilter niet effectief. Het filter heeft een 
open structuur van glasdraadmateriaal. Dit zorgt voor een 
grote opnamecapaciteit van verfdeeltjes. Ook geeft het 
filter weinig weerstand in de luchtstroom, zelfs bij sterke ver-
vuiling. Dit komt doordat de verfdeeltjes tot diep in het filter 
worden opgenomen. 

 
Model:      Paintstop Geel 

Materiaal:                            Fiber Glass 

Medium kleur:     Geel/Wit

Dikte:                             50 mm.  

Media gewicht:     200gr. 

Aanvangsweerstand:              10-40Pa 

Gemiddelde verwijderingsefficiëntie:      92-96% 

Geadviseerde eindweerstand:          130pa 

Stof vangst capaciteit:          2300-3000 g/m² 

Max. Tempratuur                     150°C

Brandklasse:            F-1 DIN 53438 


