
Sätter färg 
     på livet.

Målning på nytt sätt.

Är väggarna trista och grå, eller har träet bleknat? Bosch ger dig den hjälp 
du behöver för att ny få färg på livet med sina färgsystem för vägg- och 
 träfärg. Enkel att hantera och rengöra. Mer information: www.bosch-do-it.se. 
Du blir imponerad.



Att sätta färg på livet  
behöver inte vara svårt.

Med rätt verktyg och lite kunskap 
blir det färgglatt.
Målning görs antingen för utseendets skull 
eller för att skydda ytan. Färg och rätt 
 verktyg spelar en avgörande roll för att få 
bästa resultat. Färgerna är olika beroende 
på om de ska målas inomhus eller utom-
hus, hur underlaget ser ut samt önskat 
 resultat.

Här följer ett urval av olika färgtyper, med 
vilka du kan använda Bosch färgpåförings-
system. Ytterligare information hittar du 
på www.bosch-do-it.se.



Lasyrer:
Detta är färgat lack eller andra färger med särskilt fin-
fördelad pigmentering eller med färgande, men inte 
täckande pigment. Det används när underlagets struktur 
ska förbli synligt. Trä skyddas mot väderpåverkan, 
 UV-strålning och delvis mot bakteriell tillväxt och insek-
ter. Träytan kan få ett enhetligt utseende med färgad 
lasyr. Vid betong ger lasyr möjlighet att jämna ut färgo-
jämnheter i betongen.

Lacker:
Lacker är för det mesta täckande målningsmaterial. 
 Bestrykning ger en vacker och kvalitativ, matt eller 
glänsande ytfilm efter den har torkat. Den är beständig 
mot kemikalier och används framför allt för bestryk-
ning av trä, metall, plast eller mineraliska material.

Dispersionsfärg:
Passar för målning av innertak och väggar (inomhus). 
Underlaget kan bestå av olika material. Den fäster bra, 
jämnar ut på plattor, gipskartong eller cement, täpper 
till porer på putsväggar och betong och är det bästa 
för målning på tapeter av råfiber- och mönsterpressat 
material. Finns i många färger, kan vara avtorkningsbar 
eller extra tålig och finns med olika effekter.

Latexfärg:
Här hittar man särskilda dispersionsfärger som oftast 
släpper igenom vattenånga, men som är mycket tålig 
och klarar vanliga rengöringsmedel. På grund av dess 
elasticitet hittar man latexfärger framför allt i fuktiga 
utrymmen som badrum och tvättstugor samt i utrym-
men med högt slitage som garage eller kök.



Färgroller  
PPR 250

Tekniska data PPR 250
Märkeffekt 35 W
Sprutkapacitet 0 – 600 g/min.
Ljud <70 dB
Färgpåföring 2 m2/min
Vikt, färgpåföring ca. 700 g (med färg)
Slanglängd 5 m

Roller

För dispersions- och latexfärger

Med den nya elektriska färgrollern PPR 250 gör det enklare än 
nånsin att måla. Tack vare PaintControl-teknologin får du en 
jämn och droppfri konstant färgpåföring direkt från färgburken. 
Detta är perfekt för stora ytor – du slipper att springa fram och 
tillbaka till färgburken. Det sparar tid och minimerar avstryk-
ningen. Efter arbetet töms och rengörs systemet snabbt och 
effektivt tack vare EasyClean-teknologin.



PaintControl-teknologi: kontrollerad färgpåföring per 
knapptryck och perfekt resultat.

Med den påskruvbara förlängningen och en arbetslängd på 
120 cm kan du bekvämt måla både väggar och innertak. 
Vid användning utan förlängning kopplas det elektroniska 
handtaget helt enkelt om.

Enkel och snabb rengöring tack vare EasyClean-teknologi.
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Häng bara färgrollern PPR 250 på färgburken. Lådans 
storlek spelar ingen roll. Alla vanliga dispersions- och 
latexfärger är lämpliga. Lägg slangen i färgen, och du 
är klar att starta. PaintControl-teknologin möjliggör 
en konstant styrning av färgmängden per användning, 
en jämn påstrykning och droppfritt arbete. 



Färgsprutnings-
system PFS 105 E 
WALLPaint

Tekniska data PFS 105 E WALLPaint
Färgpåföring 5 m2 / 3 min
Behållarvolym 1000 ml
Vikt, färgpåföring 2,0 kg
Färgtyper Dispersions- och latexfärger

För dispersions- och latexfärger

Spruta

Överallt där valsarna inte kommer åt och pensel behövs kan 
du nu bekvämt spruta på färg istället. Med det nya färgsprut-
ningssystemet PFS 105 E WALLPaint kan strukturväggar 
 enkelt färgsprutas – även på svåråtkomliga ställen som hörn 
och kanter. Alla typer av dispersions- och latexfärger kan 
 bear betas.



Genom enkel vridning kan Easy-
Jet-munstycket justeras efter 
uppgiften.

3,4 m slanglängd ger massor av 
flexibilitet. Ett särskilt förvarings-
fack rymmer alla delar.

Passande luftmängd kan styras 
individuellt och hålls konstant 
elektroniskt.

Utvidga eventuellt systemet för 
väggfärg med sprutpistolen 
PFS 105 E för lacker och lasyrer.

Sp
ru

ta
D

is
pe

rs
io

ns
- o

ch
 la

te
xf

är
ge

r

För lacker 
och lasyrer

Allt är möjligt: färgsprutningssystemet PFS 105 E WALLPaint från Bosch 
 bemästrar även de mest komplicerade färgprojekt! Tack vare den extrakraftiga 
pumpen klarar du även stora ytor i ett nafs. Med 1000 ml-färgbehållaren kan 
du påföra upp till 8 m2 färg och på den stora rullen följer dig kraftpaketet från 
Bosch överallt där resultatet ska sätta ny färg på livet. Fantastiskt!



Färgsprutnings-
system PFS 105 E

Tekniska data PFS 105 E
Färgpåföring 5 m2 / 5 min
Behållarvolym 600 / 800 ml
Slanglängd 3,4 m
Färgtyper Lacker och lasyrer

Förutom systemen för dispersions- och latexfärg har Bosch 
även lämpliga system för lacker och lasyrer: färgsprutnings-
systemet PFS 105 E. En bekvämt, mobilt system med elektro-
niskt, mobilt system med elektronisk luftmängdsregulering för 
stora objekt, som t. ex. ytterfronter av trä, garagedörrar osv.

Spruta

För lacker  
och lasyrer



Enkelt utbyte av spruthuvudet 
tack vare SDS-anslutningar.

Färgsprutningssystem PFS 105 E: 
lämpligt för lackering inomhus 
och utomhus.

Utvidga eventuellt systemet för 
 lacker och lasyrer med sprutpi-
stolen PFS 105 E WALLPaint för 
 dispersions- och latexfärger.

För dispersions- och latexfärger
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Färgsprutningssystem 
PFS 65

Bekvämt, bärbart system med färgmängdregulering för medelstora 
till stora objekt. Fin färgfördelning och lite färgdimma tack vare 
SprayControl-teknologi, färgmängdregulering i 4 steg och snabb 
 rengöring tack vare Bosch SDS.

Tekniska data PFS 65
Färgpåföring 5 m2 / 10 min
Behållarvolym 600 ml
Slanglängd 1,8 m
Färgtyper Lacker och lasyrer

Spruta

För lacker  
och lasyrer



Handhållet system, idealiskt för mindre till medelstora 
 uppgifter, som t. ex. lackering av element. Fin färgfördel-
ning och lite färgdimma tack vare SprayControl-teknologi, 
integrerad färgmängdregulering och snabb rengöring 
tack vare Bosch SDS.

Färgsprutningssystem 
PFS 55

Tekniska data PFS 55
Färgpåföring 5 m2 / 12 min
Behållarvolym 600 ml
Färgtyper Lacker och lasyrer

Sprutmaterial PFS 55 PFS 65 PFS 105 E
Alkydhartslack och grundfärg ˆ ˆ ˆ

Akryllacker ˆ ˆ ˆ

Lasyr, träskyddsmedel, impregnering ˆ ˆ ˆ

Varmlack ˆ ˆ ˆ

Vatten, tapetborttagning ˆ ˆ ˆ

Växtskyddsmedel, desinfektionsmedel ˆ ˆ ˆ

Oljefärg och fernissa ˆ ˆ ˆ

Antifouling och rostskydd 
grundfärg

ˆ ˆ ˆ

UV-skyddslack ˆ ˆ ˆ

Rostskyddsmedel, bets ˆ ˆ ˆ

Följ sprutmaterialtillverkarens anvisningar.

Spruta
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Robert Bosch AB
Power Tools 
Isafjordsgatan 15 
164 26 Kista 
Sverige

www.bosch-do-it.se
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Bli inspirerad på www.bosch-do-it.se med allt som rör homestyling 
och design. Här hittar du inte bara tips och råd om vanliga hemma-
jobb, utan även bygganvisningar för otroliga designobjekt och givetvis 
aktuell och utförlig information om alla gör-det-självmaskiner från 
Bosch.

Idétorka?

www.bosch-do-it.sewww.bosch-do-it.se


