
Robust și de încredere

Ușor de folosit

Amortizare rapidă

WAGNER PROTEC 2K
Sistem de dozare și mixare 
www.wagner-group.ro

nu glumă!
Pentru lucrări



WAGNER PROTEC 2K – noua mașină de mixare pentru vopsirea de protecție

Cei ce mixează așa trec în față

• Se amortizează cât ai bate din palme

• Robust și rezistent pe termen lung

• Se folosește și se întreține foarte ușor



WAGNER PROTEC 2K – noua mașină de mixare pentru vopsirea de protecție

Epoca de Aur

Cei ce mixează așa trec în față
WAGNER livrează mașini, echipamente și sisteme pentru toate aplicațiile de vopsire 
industrială. Produsele noastre inteligente ies in evidență prin calitatea deosebită, efi-
ciență și productivitate. Sistemele moderne anticorozive dar și vopsirea navelor ma-
ritime sunt realizate cu produse High Solid și Ultra High Solid. Amestecul de rășină cu 
întăritor trebuie făcut cu mare precizie pentru a asigura reacția chimică dorită și o în-
tărire corectă, toate acestea pentru a obține suprafețe cu rezistență mecanică ridicată. 
Noul WAGNER PROTEC 2K a fost proiectat și executat exact pentru a atinge acest scop.
Vei fi surprins să vezi cât de simplu poate fi utilizat. E aproape ca o pompă simplă 1K.

Avantajele se văd de departe:

•	 Economie	serioasă	de	timp.	Nu	mai	stai	să	cântărești	materialele	și	nici	nu	le	mai	amesteci	
înainte	de	aplicare.

•	 Faci	economie	de	material	pentru	că	„mixezi“	doar	cât	îți	trebuie.

•	 Nu-ți	mai	bați	capul	cu	„pot	life-ul“	pentru	că	produsul	nu	mai	intră	în	reacție	și	nici	nu	se	
mai	întărește	înainte	să	termini	ce	ai	de	vopsit.

•	 Pui	bani	deoparte	pentru	că	nu	mai	speli	întreaga	pompă	când	termini	de	vopsit	sau	dacă	
te	întrerupe	„necazul“	din	lucru.		Trebuie	doar	să	clătești	mixerul,	pistolul	și	furtunul	până	
la	pistol.	E,	asta	DA	treabă!

•	 Greșelile	 de	 vopsire	 sunt	 deja	 istorie.	 Amestecul	 exact	 este	 făcut	 de	 sistem	 și	 acesta	
	garantează	cea	mai	înaltă	calitate	din		industrie.

• Se amortizează cât ai bate din palme

• Robust și rezistent pe termen lung

• Se folosește și se întreține foarte ușor

Pentru ctitorii și amintiri din



Detaliile WAGNER PROTEC 2K 
întrec orice limită:

Treabă simplă – eficiență maximă!

Mixarea exactă scoate din sărite
Mixare	continuă	și	automată	
a	materialelor	de	vopsit,	fără	
întreruperi	și	pauze..

Alimentare ușoară
Două	rezervoare	mari	și	valve	
pe	măsură	la	intrarea	în	
pompe	asigură	funcționarea	
fără	pauze	de	țigară

Motor elvețian. 
Merge doar cu aer...
Ușor	de	utilizat,	pleacă	încet	că-i	
treabă	serioasă	dar	când	ajunge	
la	maxim,	să	nu-i	stai	în	cale!

Economiile or să te dea 
afară din casă!
Mixezi	doar	cât	trebuie	și	
când	trebuie!	Clătești	rapid	
mixerul,	furtunul	și	pistolul	
și-ți	vezi	și	de	altă	treabă.

E prietenos...
Îți	spune	cum	să-l	strunești.	
Dacă	nu	ești	atent	zici	că-i	
pompa	1K,	ai	grijă!

Ești stăpân pe situație
Manometrele	sunt	la	vedere.	
O	valvă	automată	de	siguranță	
veghează	pentru	tine.



Are tot ce-i trebuie.
Totul e gândit și la locul lui.

Principiul de bază a fost simplu.

Piesa care nu-i în aparat NU se strică!

Treabă simplă – eficiență maximă!

Șasiul e dovedit deja. Nu se răstoarnă. 
E	șasiu	de	cursă	lungă	dar	și	roll-bar.	
Protejează	cu	grijă	pompele	și	accesoriile.

Filtru de material cu 
sistem de retur
Se	golește	ușor	și	se	spală	
și	mai	ușor.	Nicio	grijă!

Admisie cu diametru DN38
Ca	să	absoarbă	tot	ce	trebuie	și	cât	

trebuie	dar	să	se	și	clătească	ușor,	că	
de	greu	te-ai	săturat	până	acum.

Pompe de alimentare robuste
Dacă	se	schimbă	secțiunile	de	fluide,	

se	schimbă	și	raportul	de	mixare.	
E	normal!

Pompă de spălare  
Leopard 35-70 

Doar	pe	bază	de	cerere	scrisă!	
Nu-i	pentru	toată	lumea.	

Dar	dacă	o	cumperi,	o	pui	doar	pe	
șasiu	și-n	rest	are	tot	ce-i	trebuie.

Motorul are doar 10" 
dar	are	grijă	să	scoată	
peste	500	de	bari.

Are și supapă de recirculare
pentru	amorsarea	pompei,	că	
nu	vrei	să	meargă	în	gol!

Și supapă de refulare să-și verse off-ul
Dacă	un	vas	se	golește,	celălalt	intră	în	
circuit	închis	și	recirculă,	dar	nu	dă	rateuri!

Blocul de mixare 
E	dotat	cu	conector	pentru	spălare	
și	clătire.	Poate	fi	dat	la	o	parte	
dacă	se	dorește	unul	mai	mare

Două roți solide din cauciuc
Merg	și	pe	drum	de	țară.	
Nu	pierd	aer	că	n-au	de	unde!

Manometru robust
Ca	să	știi	cum	stai	cu	presiunea

Roată zdravănă
și	în	spate	cu	sistem	de	

	frânare,	că	doar	nu-i	roabă!

Sursa de aer
Cu	robinet	de	închidere.
Furtun	alimentare	cam	de...	1".



Mai simplu nu se poate. Umple rezervoarele și... spor la treabă! 
WAGNER PROTEC 2K face restul pentru tine!

Umple-o cu material și pornește-o!

WAGNER	 PROTEC	 2K	 poate	 fi	 livrat	 cu	 4	 rapoarte	 de	
mixare	4:1,	3:1,	2:1	și	1:1.	Asta	ca	să	acopere	cam	tot	ce	
există	pe	piață.	Dacă	vrei	să	schimbi	raportul	de	mixare,		
înlocuiește	secțiunile	fluide	și	treaba-i	gata.

WAGNER	PROTEC	2K	e	conform	cu	toate	normele	ATEX.	
Altfel	NU	se	poate!!

Care e meniul zilnic?
•	 Primeri	epoxidici	încărcați	cu	zinc
•	Vopsele	poliuretanice
•	Vopsele	cu	reacție	rapidă
•	Vopsele	ignifugabile	

Aplicații zilnice:
•	 Rezervoare
•	 Conducte
•	 Clădiri	portuare
•	Vase	maritime
•	 Poduri	și	pasarele
•	Turnuri	și	eoliene
•	Trenuri
•	Turnuri	de	apă
•	 Utilaje	de	tratare	a	apei
•	 Bazine
•	Structuri	metalice
•	 Echipamente	din	rafinării

Cum	își	face	treaba	PROTEC	2K:
Când	 folosim	o	pompă	convențională	 cu	piston,	 cele	două	compo-
nente	trebuie	amestecate	cu	grijă	și	calculat	cam	cât	e	nevoie	pentru	
o	lucrare.	Asta...	e	greu	de	gândit.
Cu	PROTEC	2K	fiecare	componentă	are	secțiunea	ei	separată	dar	sunt	
comandate	de	același	motor.	Cum	și	cât	se	mixează	este	determinat	
doar	de	secțiunea	de	fluid	aleasă.

Pachetul de vopsire convențional 1K

PROTEC 2K 
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Faci economii serioase de timp și material. Nu-i glumă. Asta-i realitatea!

Cu așa eficiență să tot faci concurență

Reduci costurile cu materialele
WAGNER	PROTEC	2K	mixează	pentru	tine	doar	materialul	de	care	ai	
nevoie!	Nu	mai	arunci	nimic	pentru	că	nu	ai	ce!	Nu	mai	ai	resturi	de	
material.

Nu mai cheltui cu diluantul de spălare!
Se	spală	doar	acele	părți	ce	au	intrat	în	contact	cu	vopseaua	mixată,	
adică	mixerul,	furtunul	și	pistolul	de	vopsire.	
Cel	mai	interesant	e	când	trebuie	să	te	oprești	din	vopsire.	La	un	sis-
tem	1K	trebuie	să	arunci	tot	materialul	mixat	(ai	grijă	unde-l	arunci!),	
să	speli	întreaga	pompă,	vasul	în	care	ai	mixat,	furtunul	și	pistolul.
La	 PROTEC	 2K,	 dacă	 întăritorul	 nu	 este	 foarte	 reactiv,	 poate	 să	
rămână	în	pompă	câteva	zile	fără	nicio	problemă.

Kit-ul convențional 1K PROTEC 2K
Dozarea	corectă	și	exactă	
a	întăritorului Ai	nevoie	de	atenție	și	precizie Automat

Mixare	și	omogenizare Proces	anevoios Automat

Timp	maxim	de	utilizare	 Timpul	maxim	de	utilizare	începe	din	clipa	când	întăritorul	
se	mixează	cu	vopseaua	în	vasul	de	amestecare Exact	înainte	de	aplicare,	mixare	proaspătă

Spălare	și	clătire Spălarea	integrală	a	sistemului	de	vopsire Doar	materialul	mixat	în	mixer,	furtunuri	și	pistol	
trebuie	golit	și	clătit	doar	acest	sistem

Vopsea	mixată,	rebut Materialul	preparat	„prea	mult“	trebuie	
predat	la	centre	de	reciclare Fără	pierderi

Consum	de	solvent	pentru	spălare 10–15	litri,	depinde	de	mărimea	pompei 2–3	litri	în	funcție	de	diametrul	și	lungimea	furtunurilor

Vopsea	mixată	rebut	în	timpul	spălării 3–4	litri,	depinde	de	mărimea	pompei 1–2	litri	în	funcție	de	diametrul	și	lungimea	furtunurilor

Treaba e bine gândită
Amestecarea	și	dozarea	au	loc	instantaneu	și	automat	în	momentul	
în	care	se	începe	lucrarea	și	se	acționează	trăgaciul	pistolului.	Asta	
înseamnă	o	serioasă	economie	de	timp.	Calitatea	suprafeței	vopsite	
va	ieși	în	evidență	datorită	dozării	exacte	și	a	mixării	de	bună	calita-
te.	Erorile	de	mixare	nu	mai	există.	

Cheltuielile de întreținere sunt reduse la minim
În	 secțiunea	pompelor	 stă	doar	material	 crud,	nemixat.	Acesta	 se	
poate	goli	 și	 spăla	 foarte	ușor	 în	 comparație	 cu	materialul	activat	
cu	întăritor.
Când	cumperi	un	„service	set“	ai	tot	ce-ți	trebuie	ca	să	faci	o	revizie	
cap	–	coadă	la	secțiunea	de	fluide.

Atenție! Potențial pericol de economii



Exemple clare ce arată potențialul 
de economisire cu WAGNER PROTEC 2K.

Uite așa-ti curg banii printre degete:

O investiție ce merită toți banii

Cheltuielile 
SUPLIMENTARE Kit-ul 1K PROTEC 2K Economii

Manoperă 1 800 € 310 € 1 490 €

Consumul cu 
agentul de spălare 10 725 € 3 825 € 6 900 €

Costul vopselei 
mixate în plus 15 390 € 3 982 € 11 408 €

Total economii / an 19 798 €

O comparație directă cu o pompă cu piston de 200 cm³ demonstrează 
potențialul ridicat pentru economii reale. Calculele sunt efectuate în 
următoarele condiții:

Volumul zilnic: 100 litri material 2K la 9 €/litru 
Preț solvent 2,5 €/litru

Manopera oră incluzând  8 €/h
Costuri incidentale:  Munca trebuie întreruptă zilnic, mai 

mult decât permite timpul de mixare. 
Spălarea zilnică a pompei. 
În cazul WAGNER PROTEC 2K pompa poa-
te fi spălată doar începând din a doua zi 
deoarece materialul nemixat poate să 
rămână în pompe peste noapte.

Timpul de lucru: 150 zile/an

Material pierdut datorită mixării
de „prea mult material“: 5% din consumul anual.

Exemple:
Costul anual de procesare 
a 100 litri vopsea pe zi 
Preț material: 9,0 €/litru
Preț solvent: 2,5 €/litru
Manoperă/oră:  8,0 €/h
Economiile pot fi de 
aproape 20 000 €/an.

Cheltuieli suplimentare

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

 0
Kit-ul convențional 1K PROTEC 2K Economii

Consum de solvent
Risipă de materiale

Manoperă

Sistemul WAGNER PROTEC 2K se plătește singur în cca. 14 luni 
de utilizare (8 h/zi). Cel mai mare potențial de economisire este 
din costurile cu materialul. Spălarea zilnică a pompelor 1K și 
prepararea materialului pentru vopsire cu un sistem convențional, 
generează cele mai mari costuri și evidențiază potențialul ridicat 
de economisire. Chiar și dacă sunt omise opririle accidentale zilnice, 
economiile realizate pot compensa în scurt timp prețul de achiziție 
al unui sistem PROTEC 2K.



Accesorii ideale pentru o performanță 
extraordinară și un rezultat excelent

Pentru o precizie de ceas elvețian

Set pompă de spălare
Pompă	cu	piston	model		Leopard.	
Include	toate	accesoriile	
necesare.

Set de încălzire
Optim	pentru	a	se	folosi	
cu	materialul	A	sau	B.

Rezervoare încălzite
Cele	mai	vâscoase	materiale	
pot	fi	aduse	la	vâscozitatea	
dorită	prin	folosirea	
sistemelor	de	încălzire.

PROTEC GM 1 
Pistolul	airless	ideal	pentru	
vopseaua	protectivă.	Extrem	
de	ușor	de	utilizat,	robust,	
atomizare	excelentă.

DISPONIBIL CURÂND: 
KIT MIXARE EXTERN

Blocul	de	mixare	poate	fi	demontat	și	folosit	
ca	și	mixer	extern.	Ideal	pentru	materiale	
foarte	scumpe	și	pentru	cele	cu	timp	de	

reacție	foarte	scurt.



Raportul de mixare se poate schimba rapid 
Flexibilitate ridicată pe măsura cerințelor tale

Rapoarte de mixare flexibile

WAGNER	 PROTEC	 2K	 este	 disponibil	 în	 patru	 rapoarte	
de	mixare	diferite.	Raportul	de	mixare	este	determinat	
de	proporțiile	celor	două	secțiuni	de	fluid.	Dacă	acestea	
trebuie	 schimbate,	 operațiunea	 durează	maxim	 20	 de	
minute.

Secțiune de fluide 
pentru diferite 
rapoarte de mixare.
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Raport	de	mixare	4:1 A B

Raport	de	mixare	3:1 A B

Raport	de	mixare	2:1 A B

Raport	de	mixare	1:1 A B



Date tehnice PROTEC 2K 
75–150/38

PROTEC 2K
70–150/50

PROTEC 2K
64–150/75

PROTEC 2K
65–110/110

Raport	de	mixare 4:1 3:1 2:1 1:1

Raport	presiuni 75:1 70:1 64:1 65:1

Presiunea	de	operare	maximă 500	bar 465	bar 415	bar 420	bar

Secțiunea	A,	cursă	dublă 150	cm³ 150	cm³ 150	cm³ 110	cm³

Secțiunea	B,	cursă	dublă 	 38	cm³ 	 50	cm³ 	 75	cm³ 110	cm³

Debitul	la	cursă	dublă	 188	cm³ 200	cm³ 225	cm³ 220	cm³

Debitul	la	30	de	curse	duble 5,64	l 6,00	l 6,75	l 6,60	l

Număr	maxim	de	curse 30	DS/min 30	DS/min 30	DS/min 30	DS/min

Rezervor	material	interior	(tank) 27	l 27	l 27	l 27	l

Rezervor	material	exterior	(BSP) A	–	G3/8" A	–	G3/8" A	–	G3/8" A	–	G3/8"

Presiune	alimentare	aer 1,5	–	6,5	bar 1,5	–	6,5	bar 1,5	–	6,5	bar 1,5	–	6,5	bar

Nivel	de	zgomot	la	presiune	aer	6	bar 80	dB(A) 80	dB(A) 80	dB(A) 80	dB(A)

Temperatură	material 5	–	80°	C 5	–	80°	C 5	–	80°	C 5	–	80°	C

Temperatură	mediu	ambiant 5	–	60°	C 5	–	60°	C 5	–	60°	C 5	–	60°	C

pH	material 3,5	–	9	pH 3,5	–	9	pH 3,5	–	9	pH 3,5	–	9	pH

Presiune	material	la	intrarea	în	pompă,	max. 20	bar 20	bar 20	bar 20	bar

Greutate 190	kg 190	kg 190	kg 190	kg

Certificare	ATEX II	2G	cIIB	T3	/	T4	Gb	X II	2G	cIIB	T3	/	T4	Gb	X II	2G	cIIB	T3	/	T4	Gb	X II	2G	cIIB	T3	/	T4	Gb	X

Dimensiuni	(l	×	L	×	H) 830	×	1200	×	1710	mm 830	×	1200	×	1710	mm 830	×	1200	×	1710	mm 830	×	1200	×	1710	mm

Rapoarte de mixare flexibile
Date tehnice la minut

Performanță fără limite

Toate sistemele 
sunt evident 
certificate 
ATEX



C E R T I F I C A T I
O N

Tot ce ai nevoie pentru lucrări complexe de protecție anticorozivă.

Familia WAGNER PROTEC

WAGNER PROTEC TwinControl 
Sistem	electronic	de	mixare	
pentru	Vopsirea	de	Protecție

WAGNER PROTEC spray packs
Pompa	cu	piston	WAGNER	
PROTEC	2K	asigură	suficientă	
presiune	la	pistolul	de	vopsire	
pentru	o	lucrare	perfectă!

WAGNER PROTEC TIP 
Duză	Airless	reversibilă,	
până	la	530	bar.

Accesoriile WAGNER PROTEC
Special	alese	pentru	materiale	
High	Solid,	WAGNER	furnizează	
accesorii	cu	coordonate	
perfect	adaptate,	furtunuri	
de	admisie,	încălzitoare,	
furtunuri	material	și	duze.

WAGNER PROTEC GM 1
Pistol	de	vopsire	airless	manual
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ROMSERVICE srl
500306 Brașov
Str. Nucului nr. 28–32
tel./fax 0268 474 474
e‑mail: office@wagner‑group.ro
www.wagner‑group.ro

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D‑88677 Markdorf
Phone  +49 (0) 7544 505 ‑ 0
Fax +49 (0) 7544 505 ‑ 1200
www.wagner‑group.com


