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Automatische pastamengmachines geven u het voordeel, dat ze snel, precies en 
reproduceerbaar kleuren doseren. Om u van een soepele inbedrijfsname en storingsvrije 
productie van kleurlakken te verzekeren willen we u graag vooraf enkele belangrijke punten 
meegeven. Belangrijke voorwaarden voor een storingsvrij gebruik zijn (geldt voor alle 
machinetypen van Fast&Fluid): 

 Constante omgevingstemperatuur 16- 25 °C, in een schone omgeving 

 Geen directe zonnestraling 
 Dagelijkse reiniging en onderhoud van de installatie volgens de voorschriften 
 Een regelmatig gebruik (doorloop van minstens 1000 liter kleurlak per jaar) 
 Een afdoende scholing van het bedienend personeel 
 Keuring van de geproduceerde kleuren 
 Reinigingsmiddel voor de doseeropening-reinigingsborstel met een vlampunt > 60°C  

Hesse Verdunning CV 555 
 Geen plaatsing in ATEX zones 
 Voldoende ventilatie van de ruimte alsook voldoende beschikbare ruimte 
 230 V elektriciteitsaansluiting en een internetaansluiting 
 PC waarop de benodigde software geïnstalleerd is door firma Hesse 
 Alle bedrijfs- en plaatsingsvoorschriften van de firma Fast&Fluid dienen aangehouden 

te worden. 

 Geschikte menger, bijvoorbeeld Biaxiaalmenger, schudder of roerwerk 

HYDRO-Systemen (Pigmentpasta’s van de serie HFM) 
XSMART / XHA 450-22 / XHA 480-20 / XHA 650-26   
Met deze machine mogen alleen kleurconcentraten en lakken met een vlampunt boven 60°C 
worden verwerkt. Om die reden komen voor deze machine alleen Hydro-materialen in 
aanmerking.  

Oplosmiddelhoudende systemen (Pigmentpasta’s van de serie LPM) 
De machines zijn speciaal voor het gebruik van de Hesse-oplosmiddelhoudende systemen 
doorontwikkeld en getest. Aan de volgende voorwaarden moet daarbij worden voldaan: 
XHA 450-22 / XHA 650-26  

 Aan alle voorwaarden van de gevarenanalyse van de firma Inburex moet worden 
voldaan.  

 Voldoende ventilatie van de ruimte/ afzuiging van oplosmiddeldampen. Een afzuig-zuil 
die ter plaatse aangesloten moet worden wordt meegeleverd. 

XHA 480-20 VBC  
 Maximale canistergrootte voor pasta’s: 10 Liter 
 Minimaal volume van de ruimte: 200m³, Minimale ventilatiecapaciteit: 600m³/h 
 De PC wordt niet in de behuizing van de machine geplaatst. 

 
Opgelet: 
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige 
stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene 
Voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 


