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KIT EASY ESPUMA Pistola para execução de 
espuma em lavagens de 
automóveis, camiões, tratores e 
fachadas.  

Kit Easy Espuma trabalha em 
conjunto com a Máquina de 
Lavagem de Alta Pressão
Montagem fácil na máquina de alta 
pressão.

Fixação da espuma
Lavagem mais eficaz, a espuma fixa-se 
na superfície durante mais tempo. As 
áreas abrangidas são mais fáceis de 
identificar.

Utilização controlada
Redução de consumo de Shampoo.

Utilizações diversas
Formação de espuma com agentes de 
limpeza para lavagem de carroçarias, 
chassis, estruturas, lonas, oficinas, áreas 
de serviço e fachadas.

Resistente à corrosão
Todas as peças do Kit Easy Espuma que 
entram em contato com o Shampoo são 
resistentes à corrosão.

Limpeza e ajuste fácil
O Kit é fácil de limpar e permite uma 
ideal distribuição do produto através da 
torneira de ajuste.

Atenção
Lavar o Kit Easy Espuma após a 
sua utilização. O Kit Easy Espuma 
deverá apenas ser utilizado com os 
adaptadores disponíveis na Würth.
Utilizar material de proteção adequado 
no manuseamento do produto.

Instruções
Retire a ponteira da lança da Máquina de Pressão e conecte o Kit Easy Espuma 
através da ligação apropriada.
Encha o depósito com a diluição correta de produto.
Após aplicação de espuma na superfície a lavar, deverá voltar a conectar a lança 
original da máquina para a lavagem de alta pressão com água.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar 
responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e 
às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. 
Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
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Art.-Nr. 0891 370
Qt./Emb. 1

Ligação 1/4” (ver adaptadores)

Depósito 1 L

Pressão de trabalho máxima 160 bar

Caudal máximo 20 L/min.

Temperatura máxima 60˚C

Produtos complementares Art.-Nr.
Copo de plástico Easy Espuma 1L 0891 370 021
Shampoo Auto Universal 0893 025 095
Auto Wash Colorido 0893 025 100
Cargo Forte 0893 036 030


