
Daglig rensning af blandingsspiralen før hvert brug.  
(aflejringer, urenheder og den sorte patina der klæber til blandingsspiralen under tørring, fjernes ved 
denne proces) 

1. Forberedelse af rengøringsmateriale til den daglige rensning af blandingsspiralen inden brug. 
- Anvende gamle/kasseret materialer (kan anvendes flere gange) 
  50% BASWA Base og 50 % BASWA Fill blandes jævnt i en spand ( marker denne spand tydelig,       
  således den ikke blande med andet materiale. 

2. Forbered sprøjtemaskinen i henhold til instruktionerne (idriftsættelse) 
3.  Hæld ca. 1 ltr vand i materialetragten og lad det strømme ind i materialetilførselsslangen ved at   

 vippe sprøjtemaskinen fremad. 
4. Sæt maskinen i drift i henhold til funktionstesten. 
5. Lad rengøringsmaterialet ( Base og Fill blandingen ) cirkulere igennem slangen og tilbage i 

materialetragten mindst 3 gange. 
6. Samle materialet i en separat og markeret spand, og opbevar den til yderligere 

rengøringsprocesser. 
7. Rengør beholderen. 
8. Tilsæt nok vand i små mængder, ca. 3-5 ltr. lad maskinen køre med maksimale 

omdrejningshastighed indtil der kommer rent vand ud af sprøjtehovedet.       
9. Lad rengøringsvandet løbe helt ud ved at løfte slangen delvist. 
10. Baswa Jet er nu klar til anvendelse i henhold til pkt. 4 

 

Speciel rengøring af ny blandespiral. 
 
Når man starter en Baswa Jet maskine med ny blandespiral, for første gang, eller når den senere skal 
udskiftes med en ny udskiftelig blandespiral, skal den rengøres specielt. 

For at fjerne tilstrækkeligt olie- metalstøvrester fra den industrielle produktion af blandespiralen, 
intensiveres rengøringsprocessen i overensstemmelse med Pkt. 5. 
Den specielle rengøringsblanding med Base/Fill cirkuleres i mindst 10 minutter. 

Vi anbefaler at rengøre blandespiralen på forhånd i tilfælde af akut udskiftning. 
Dette betyder at man skal medbringe en ekstra blandespiral på byggepladsen. Man kan med fordel skifte 
mellem de to spiraler, hvorved afsmitningsgraden er næsten identisk. 

 

Vigtigt 

• Før hvert brug af maskinen, skal denne rengøres i ht. ovenstående anvisninger 
• Brug kun puds med samme Batch nr. inden for samme område. 
• Nyt materiale fra spandene må ikke blandes med mekanisk påført materiale, fx ved reparationer 

eller udbedringer ( farveforskel ) 
• Indsaml altid håndtrukket materiale i seperate spande, mærk derefter spandene og opbevar. 

 

                           


