


1.1.1.1. Veiligheidsvoorschriften voor het Veiligheidsvoorschriften voor het Veiligheidsvoorschriften voor het Veiligheidsvoorschriften voor het  
AirlessAirlessAirlessAirless----spuitenspuitenspuitenspuiten 

2.2.2.2.  Overzicht van de toepassingen Overzicht van de toepassingen Overzicht van de toepassingen Overzicht van de toepassingen  
2.1 Toepassingsgebieden  
2.2 Bedekkingsmaterialen 

3.3.3.3.  Beschrijving van het apparaatBeschrijving van het apparaatBeschrijving van het apparaatBeschrijving van het apparaat 
3.1 Airless-methode  
3.2 Werking van het apparaat. 
3.3 Legenda bij de schematische tekening 
3.4 Schematische tekening 440i  
3.5 Technische gegevens 

4.4.4.4.  InbedrijfstellingInbedrijfstellingInbedrijfstellingInbedrijfstelling 
4.1 Hogedrukslang, spuitpistool en afschei-

dingsolie 
4.2 Indicatielamp van de elektronische drukin-

stelling 
4.3 Drukregelknop – instellingen 
4.4 Aansluiting op het lichtnet 
4.5 Reiniging van conserveringsmiddelen bij 

eerste inbedrijfstelling 
4.6 Het apparaat met bedekkingsmateriaal  in 

gebruik nemen 

5.5.5.5.  SpuittechniekSpuittechniekSpuittechniekSpuittechniek 

6.6.6.6.  Hantering van de hogHantering van de hogHantering van de hogHantering van de hogedrukslangedrukslangedrukslangedrukslang 
6.1 Hogedrukslang 

7.7.7.7.  Onderbreking van de werkzaaOnderbreking van de werkzaaOnderbreking van de werkzaaOnderbreking van de werkzaam-m-m-m-
hedenhedenhedenheden 

8.8.8.8.  Reiniging van het apparaat (buReiniging van het apparaat (buReiniging van het apparaat (buReiniging van het apparaat (bui-i-i-i-
ten werkingten werkingten werkingten werking stellen) 

8.1 Reiniging van de buitenkant van het appa-
raat 

8.2 Aanzuigfilter  
8.3 Reiniging van het Airless-spuitpistool 

9. 9. 9. 9. Hulp bij storinHulp bij storinHulp bij storinHulp bij storingengengengen   

  

10. 10. 10. 10.   OnderhoudOnderhoudOnderhoudOnderhoud 
10.1 Algemeen onderhoud 
10.2 Hogedrukslang 

11.11.11.11.  Reparaties aan het materiaalReparaties aan het materiaalReparaties aan het materiaalReparaties aan het materiaal 
11.1  Ontlastingsventiel 
11.2 In- en uitlaatventiel 
11.3 Pakkingen 
11.4 Koolborstels van de motor 
11.5 Schakelschema 440i 

12. Onderdelen12. Onderdelen12. Onderdelen12. Onderdelen 

12.1 Algemeen overzicht 
12.2 Schema materiaaltransportpomp 
12.3 Onderdelenlijst materiaaltransportpomp 
12.4 Schema aandrijvingbehuizing 
12.5 Onderdelenlijst aandrijvingbehuizing 
12.6 Schema frame 
12.7 Onderdelenlijst frame 
12.8 Schema Aanzuigsysteem 
12.9 Onderdelenlijst Aanzuigsysteem 
12.10 Schema motor 
12.11 Onderdelenlijst motor 

13.13.13.13.  AppendixAppendixAppendixAppendix 
13.1 Keuze van de spuittip 
13.2 Onderhoud en reiniging van Airless 

hardmetalen spuittips 

GarantieverklaringGarantieverklaringGarantieverklaringGarantieverklaring 
CE Verklaring van overeenstemming



Waarschuwing!
Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! 
De Airless apparaten ontwikkelen extreem hoge

spuitdrukken. 

Nooit vingers, handen of andere lichaamsdelen in aanraking met de 
spuitstraal laten komen! 
Richt het spuitpistool nooit op uzelf, op andere personen of op dieren.  
Het spuitpistool nooit zonder aanraakbeveiliging gebruiken.

Behandel een spuitverwonding niet als een gewone snijwond. 
Bij huidletsel door bedekkingmateriaal direct een arts raadplegen voor een 
snelle, deskundige behandeling. Informeer de arts over het gebruikte 
bedekkingmateriaal of oplosmiddel.  

Elke keer voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moeten de onderstaande 
punten, overeenkomstig de handleiding, in acht worden genomen: 

1 Apparaten met gebreken mogen niet worden gebruikt. 
2 TITAN-spuitpistool met veiligheidshendel aan de trekker borgen. 
3 Zorg dragen voor een goede aarding van de netaansluiting. 
4 Toelaatbare werkdruk van de hogedrukslang en het spuitpistool controleren 
5 Alle verbindingen op lekkage controleren. 

De aanwijzingen m.b.t. periodieke schoonmaak- en onderhoudsbeurten moeten streng 
worden aangehouden. 

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat en bij iedere werkonderbreking moeten 
de onderstaande regels in acht worden genomen: 

1 Spuitpistool en slang van druk ontlasten. 
2 TITAN-spuitpistool met veiligheidshendel aan de trekker borgen. 
3 Apparaat uitschakelen.  

Let op de veiligheid!



1. Veiligheidsvoorschriften voor het Airless1. Veiligheidsvoorschriften voor het Airless1. Veiligheidsvoorschriften voor het Airless1. Veiligheidsvoorschriften voor het Airless----
spuitenspuitenspuitenspuiten

De plaatselijke voorschriften dienen strikt in acht te 
worden genomen.  

Voor een veilige omgang met Airless hogedrukspuitap-
paratuur dienen de volgende veiligheidsvoorschriften in 
acht te worden genomen:  

• Vlampunt  

Gebruik uitsluitend bedekkingsmaterialen met een 
vlampunt van 21 °C of hoger, zonder extra verwarming.  

Het vlampunt is de laagste 
temperatuur waarbij zich uit het 
bedekkingsmateriaal dampen 
ontwikkelen. De hoeveelheid dampen 

is voldoende om met de lucht boven het bedekkings-
materiaal een ontvlambaar mengsel te vormen. 

• Explosiebeveiliging �
��

�

Gebruik het apparaat niet in ruimtes die 
onder de 
explosiebeveiligingsverordening vallen. 

• Explosie- en brandgevaar bij spuitwerk-
zaamheden door ontstekingsbronnen 

Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in 
de omgeving bevinden, bijv. open vuur, 
het roken van sigaretten, sigaren en 
pijpen, vonken, gloeiende draden, hete 
oppervlakken, enz. 

• Gevaar voor verwonding door de 
spuitstraal

Gevaar
Attentie. Gevaar voor letsel door injectie! 
Richt het spuitpistool nooit op uzelf, op andere per-
sonen en op dieren.  

Gebruik het spuitpistool nooit zonder bescher-
mingsinrichting tegen aanraking van de spuit-
straal. De spuitstraal mag niet met een lichaams-

deel in contact komen.  

De hoge spuitdrukken die bij Airless-spuitpistolen 
voorkomen, kunnen zeer gevaarlijke verwondingen 
veroorzaken. Bij contact met de spuitstraal kan be-
dekkingsmateriaal in de huid worden geïnjecteerd. 
Behandel een spuitverwonding niet als een gewo-
ne snijwond.  

Raadpleeg bij huidletsel door bedekkingsmateriaal 
direct een arts voor een snelle, deskundige behan-
deling. Informeer de arts over het gebruikte bedek-
kingsmateriaal of oplosmiddel.  

• Spuitpistolen borgen tegen onbe-
doelde bediening 

Het spuitpistool dient bij montage of demontage van
de spuitdop en bij onderbreking van de werkzaam-
heden altijd te worden geborgd.  

• Terugstoot van het spuitpistool  

Bij een hoge werkdruk komt bij het overhalen van de
trekker een reactiekracht van maximaal 15 N vrij. In-
dien u hier niet op bent voorbereid kan de hand wor-
den teruggestoten of kunt u het evenwicht verliezen. 
Hierdoor kan letsel ontstaan. 

• Ademhalingsbescherming ter be-
scherming tegen oplosmiddeldampen  

Draag tijdens het spuiten altijd een ademhalingsbe-
scherming.  

Aan de gebruiker dient een ademhalingsbescher-
mingsmasker ter beschikking te worden.  

• Voorkoming van beroepsziekten  

Ter bescherming van de huid dienen beschermende 
kleding, handschoenen en eventueel huidcrème te 
worden toegepast.  

Neem bij het klaarmaken, het verwerken en het 
reinigen van de apparatuur de voorschriften van de 
fabrikanten van de gebruikte stoffen, oplosmidde-
len en reinigingsmiddelen in acht.  

Maximale werkdruk 
De maximale werkdruk voor spuitpistool, spuitpi-
stooltoebehoren en hogedrukslang mag niet lager 
zijn dan de op het apparaat vermelde maximale 
werkdruk van 230 bar (23 MPa).  



• Hogedrukslang 

          (veiligheidsaanwijzing)

Elektrostatische lading van spuitpistool en hogedruk-
slang wordt via de hogedrukslang afgeleid. Daarom 
moet de elektrische weerstand tussen de aansluitingen 
van de hogedrukslang gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 
één megaohm.  

Gebruik uitsluitend originele hogedrukslan-
gen van TITAN voor een goede en veilige 
werking en een lange levensduur  

• Elektrostatische lading (vonk- en 
vlamvorming)  

Op grond van de stromingssnelheid 
van het bedekkingsmateriaal bij het 
spuiten kunnen er aan het apparaat 
elektrostatische ladingen ontstaan. 

Deze kunnen bij ontlading de vorming van vonken of 
vlammen tot gevolg hebben. Daarom moet het appa-
raat altijd via de elektrische installatie geaard zijn. Het 
apparaat moet via een volgens de voorschriften ge-
aarde veiligheidscontactdoos worden aangesloten. 

• Gebruik van het apparaat op bouwplaat-
sen  

Het apparaat mag uitsluitend via een speciaal voe-
dingspunt, bijv. via een lekstroomveiligheidsinrichting 
met INF  30 mA, op het stroomnet worden aangeslo-
ten.  

• Apparaat opstellen  
•

Bij werkzaamheden binnen 
Nabij het apparaat mogen zich geen 
oplosmiddelhoudende dampen 
kunnen ophopen. 
Het apparaat opstellen aan de van 

het spuitobject afgekeerde zijde. 

Bij werkzaamheden buiten 
Er mogen geen 
oplosmiddelhoudende dampen 
naar het apparaat toe drijven. Let 
op de windrichting.  

Het apparaat zo opstellen, dat zich geen oplosmiddel-
houdende dampen bij het apparaat kunnen ophopen. 
Minimale afstand van 5 m tussen het apparaat en 
het spuitpistool aanhouden.  

• Ventilatie bij spuitwerkzaamheden in 
ruimtes 

Voldoende ventilatie voor de afvoer van de oplos-
middeldampen moet gewaarborgd zijn.  

• Afzuigsystemen  

Deze dienen overeenkomstig de plaatselijke voor-
schriften door het verwerkende bedrijf te worden ge-
realiseerd.  

• Aarding van het werkstuk  

Het te coaten werkstuk moet geaard zijn. 

• Reiniging van de apparatuur met op-
losmiddel  

Bij de reiniging van de apparatuur met oplosmiddel 
mag in geen geval in een reservoir met een kleine 
opening (spongat) worden gespoten of gepompt. 
Gevaar voor de vorming van een ontplofbaar 
gas/luchtmengsel. Het reservoir dient geaard te zijn. 

• Reiniging van de apparatuur 

Gevaar voor kortsluiting door binnendrin-
gend water! 

Spuit het apparaat nooit met een hoge-
Gevaar druk- of stoomhogedrukreiniger af. 

� Werkzaamheden of reparaties aan de 
elektrische uitrusting 

Laat deze uitsluitend door een erkende elektromon-
teur uitvoeren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
een ondeskundig uitgevoerde installatie.  

� Werkzaamheden aan elektrische on-
derdelen 

Bij alle werkzaamheden geldt: eerst de stekker uit 
het stopcontact trekken.



2. Overzicht van de toepassingen 2. Overzicht van de toepassingen 2. Overzicht van de toepassingen 2. Overzicht van de toepassingen  
2.1 Toepassingsgebieden  

Alle spuitopdrachten in de werkplaats en op de bouw-
plaats, kleine dispersiewerkzaamheden met het spuitpi-
stool of van binnenuit gevoede Airless-roller.  

Voorbeelden van te coaten werkstukken 

Deuren, deurkozijnen, balustrades, meubels, houten 
bekledingen, hekwerken, radiators en stalen delen, pla-
fonds en binnenwanden.  

2.2 Bedekkingmaterialen  
Te verwerken bedekkingmaterialen  

Let op de Airless-kwaliteit bij de te verwerken 
bedekkingmaterialen. 

In water verdunbare en oplosmiddelhoudende lak en 
lakverf, tweecomponentenmateriaal, dispersies, latex-
verf.  

De verwerking van andere bedekkingmaterialen is uitslui-
tend toegestaan na goedkeuring van de firma TITAN. 

Filtratie 

Ondanks het gebruik van een aanzuigfilter en een in-
steekfilter in het spuitpistool is het in het algemeen aan te 
bevelen het bedekkingmateriaal te filtreren.  

Roer het bedekkingmateriaal voor het begin van de 
werkzaamheden goed door. 

Attentie:  let er bij het doorroeren met een roerwerk met 
motoraandrijving op, dat geen luchtbellen ont-
staan. Luchtbellen storen bij het spuiten en 
kunnen zelfs tot een onderbreking leiden. 

Viscositeit 

Met het apparaat kan hoogviskeus bedekkingmateriaal
tot ca. 20.000 mPa·s worden verwerkt.  

Indien het hoogviskeuze bedekkingmateriaal niet kan
worden aangezogen, moet het volgens de voorschriften 
van de fabrikant worden verdund.  

Tweecomponenten-bedekkingsmaterialen 

Houdt u exact aan de voorgeschreven verwerkingstijd. 
Binnen deze tijd moet het apparaat zorgvuldig met een 
geschikt reinigingsmiddel worden doorgespoeld en ge-
reinigd 

Bedekkingsmaterialen met scherpgerande 
toevoegingen 

Deze zorgen voor een snelle slijtage van ventielen,
hogedrukslang, spuitpistool en spuitdop. De le-
vensduur van deze onderdelen kan daardoor aan-
zienlijk korter worden. 

3. Beschrijving van het apparaat 3. Beschrijving van het apparaat 3. Beschrijving van het apparaat 3. Beschrijving van het apparaat  
3.1 Airless-methode  

Belangrijkste toepassingsgebieden zijn dikke lagen 
van hoogviskeus bedekkingmateriaal bij grote op-
pervlakken en een hoog verbruik.  

Een zuigerpomp zuigt het bedekkingmateriaal aan 
en transporteert dit onder druk naar de spuitdop. 
Het materiaal wordt bij een druk tot maximaal 230 
bar (23 MPa) door de spuitdop geperst. De hoge 
druk zorgt voor een microfijne verstuiving van het 
materiaal.  

Omdat in dit systeem geen lucht wordt gebruikt, 
wordt deze methode AIRLESS-methode (zonder 
lucht) genoemd.  

De voordelen van deze manier van spuiten zijn een 
zeer fijne verstuiving, een nevelarme werkwijze en 
een glad oppervlak zonder luchtbellen.  
Behalve deze voordelen zijn nog de hoge werk-
snelheid en de goede hanteerbaarheid te noemen. 

3.2 Werking van het apparaat  
Om de werking van het apparaat beter te kunnen 
begrijpen, volgt hier een korte beschrijving van de
opbouw.  

TITAN apparaten zijn elektrisch aangedreven ho-
gedruk-spuitapparaten.  

De aandrijvingskracht wordt met tandwielen op een 
krukas overgebracht. De krukas beweegt de zuiger 
van de materiaaltransportpomp op en neer.  

Door de omhooggaande beweging van de zuiger 
gaat het inlaatventiel automatisch open. Tijdens de
neergaande beweging van de zuiger gaat het uit-
laatventiel open.  

Het bedekkingmateriaal stroomt onder hoge druk 
door de hogedrukslang naar het spuitpistool. Als het 
bedekkingsmateriaal uit de spuitkop vrijkomt, wordt
het verstoven.  

De drukregelaar regelt de aangevoerde hoeveel-
heid en de bedrijfsdruk van het bedekkingmateriaal.



3.3  Legenda bij de schematische tekening  

3.4 Schematische tekening 

1. Frame 6. Vulopening voor afscheidingsolie 
Afscheidingsolie voorkomt verhoogde 
slijtage van de pakkingen 

2. Aanzuigslang 7. ON/AAN – OFF/UIT schakelaar 

53. Aanzuigfilter 8. Overbelastbeveiligingsschakelaar 

4. Retourslang 
 Hendelstand verticaal : PRIME (circulatie) 
 Hendelstand horizontaal : SPRAY (spuiten)

9. Indicatielamp van de elektronische 
drukinstelling 

5. Ontlastingsventiel  10. Drukregelknop 



4. 4. 4. 4. InbedrijfstellingInbedrijfstellingInbedrijfstellingInbedrijfstelling 
Hogedrukslang, spuitpistool en afscheidingsolie 

4.2 Indicatielamp van de elektronische druk-
instelling 

4.3Drukregelknop-instellingen 

 1

4.4 Aansluiting op het lichtnet 

4.5 Reiniging van conserveringsmiddelen bij 
eerste inbedrijfstelling 

4.6. Het apparaat met bedekkingmateriaal 
in gebruik nemen  

5. Spuittechniek5. Spuittechniek5. Spuittechniek5. Spuittechniek 



6. Hantering van de hogedrukslang6. Hantering van de hogedrukslang6. Hantering van de hogedrukslang6. Hantering van de hogedrukslang 

Gevaar voor verwonding door lekke hoge-
drukslang. Vervang een beschadigde ho-
gedrukslang onmiddellijk.Probeer een defecte 
hogedrukslang nooit zelf te repareren! 

6.1 Hogedrukslang 

7. Onderbreking van de werkzaamheden7. Onderbreking van de werkzaamheden7. Onderbreking van de werkzaamheden7. Onderbreking van de werkzaamheden 

Bij het gebruik van sneldrogend - of tweecompo-
nentenmateriaal moet het apparaat binnen de 
verwerkingstijd met een geschikt reinigingsmid-
del worden doorgespoeld.

8. Reiniging van het apparaat (buiten we8. Reiniging van het apparaat (buiten we8. Reiniging van het apparaat (buiten we8. Reiniging van het apparaat (buiten wer-r-r-r-
king stellen)king stellen)king stellen)king stellen) 

�

Reinigen : 
1 Aanzuigslang uit het bedekkingmateriaal halen.  
2 Ontlastingsventiel sluiten, ventielstand SPRAY (p spui-

ten).  
3 Apparaat inschakelen ON (AAN).  
4 Haal de trekker van het spuitpistool over om resterend 

bedekkingmateriaal uit de 
aanzuigslang, de hogedruk-
slang en het spuitpistool in een 
open reservoir te pompen.  

Bij oplosmiddelhoudende bedekkingsmaterialen moet 
het reservoir worden geaard

8.1 Reinigen van de buitenkant van het ap-
paraat 

Trek eerst de stekker uit het stopcontact 

Gevaar voor kortsluiting door binnendringend 
water ! Spuit het apparaat nooit af met een hogedruk- of een 
stoomhogedrukreiniger. 

8.2 Aanzuigfilter 
Een schoon aanzuigfilter garandeert continu de 
maximale transporthoeveelheid, een constante 
spuitdruk en een goede werking van het apparaat. 



8.3 Reiniging van het Airless-spuitpistool

�

�

�

Demontage  

3 .

Montage 



9. Hulp bij storingen9. Hulp bij storingen9. Hulp bij storingen9. Hulp bij storingen 





10. Onderhoud10. Onderhoud10. Onderhoud10. Onderhoud 

10.1 Algemeen onderhoud 

10.2 Hogedrukslang 

11. Reparaties aan het apparaat 11. Reparaties aan het apparaat 11. Reparaties aan het apparaat 11. Reparaties aan het apparaat  
Apparaat uitschakelen OFF (UIT). 

Voor alle reparaties – netstekker uit het 
stopcontact verwijderen. 

11.1 Ontlastingsventiel 

11.2 In- en uitlaatventiel 

Beknellingsgevaar – niet met vingers 
of gereedschap tussen de bewegende delen ko-
men. 

3 

Netstekker uit het stopcontact ver-
wijderen. 



11.3 Pakkingen 



�

�

11.4 Koolborstels van de motor 





12. Onderdelen12. Onderdelen12. Onderdelen12. Onderdelen 

12.1 Algemeen overzicht 



12.2 Schema materiaaltransportpomp 



12.3 Onderdelenlijst  materiaaltransportpomp 



12.4 Schema Aandrijvingbehuizing 



12.5 Onderdelenlijst Aandrijvingbehuizing 



12.6 Schema  Frame 

   
12.7 Onderdelenlijst  Frame 

Item Bestelnr Benaming Hoe-
veelheid

12.8 Schema  Aanzuigsysteem 

12.9 Onderdelenlijst Aanzuigsysteem 



12.10 Schema Motor 

12.11 Onderdelenlijst Motor 



13131313  AppendixAppendixAppendixAppendix 

13.1 De keuze van de spuittip 

13.2 Onderhoud en reiniging van Airless hardmetalen spuitdoppen 

Neem de volgende punten in acht om de spuitdop schoon en gebruiksklaar te hou-
den: 






