
  

AVAILABLE SIZES 
ÜRÜN BOYUTLARI    

 

Product name   
Ürün Adı 

Açıklama 
Explanation 

KRNS-CK-01 Boya Tabancası Temizleme ve Bakım Seti; 
17 parçaboya tabancaları temizleme Seti, Bu çok yönlü ve kapsamlı püskürtme tabancası temizleme kit, çoğu püskürtme tabancası, hava 
fırçası ve sıyırma alerinin temizlenmesi için idealdir. Fırçalar her türlü tiner ve püskürtme tabancası temizleme solventleri ile kullanılabilir. 
Her türlü alttan depolu, üstten depolu, HVLP, Detay, Rötuş ve Basınçlı Püskürtme Tabancalarının yanı sıra Hava Fırçaları ve Sıyırma 
Aletlerini temizlemek için idealdir. Set ; 12” tüp fırçası, ¼” HVLP fırçası ve iki ½ ”gövde boşluğu fırçası sunar. Ayrıca bir ayrıntılı uç fırçası, 
naylon kıllı fırça, beş minyatür fırça seti ve püskürtme tabancalarını ve nozulları temizlemek için alt hassas iğne seti dahildir. 
 
KRNS-CK-01 Spray Gun Cleaning and Maintenance Kit; 
17 pcs Cleaning Brush Kit for Paint Spray Guns, This versatile, comprehensive spray gun cleaning kit is ideal for cleaning most types of 
spray guns, air brushes and stripper tools. Brushes can be used with all types of paint thinners and spray gun cleaning solvents. Ideal for 
cleaning all types of suction, Gravity feed, HVLP, Detail, Touch Up and Pressure Spray Guns as well as Air Brushes and Stripping Tools. 
The kit offers a 12” pick-up tube brush, ¼” HVLP brush and two ½” body cavity brushes. Also included are a detail end brush, nylon bristle 
brush, as well as a five miniature brush set and six precision needle set for cleaning spray guns and nozzles. 

 

PACKAGING 
AMBALAJ 

 

1 Pcs Box, 17 pcs spray gun cleaning kit includes; 
1x - Extra long 12 inch gun body brush 
1x - 1/4 inch air cap Brush 
1x - 1/2 inch Body Cavity Brush 
1x - Detail End Brush 
2x - Nylon - Bristol Parts Brush 
5x - Micro-Brush Set 
6x - Precision Needle Set 

1 Adet Kutulu, 17 adet püskürtme tabancası temizleme kit 
içeriği; 
1x - Ekstra uzun 12 inç tabanca gövdesi fırçası 
1x - 1/4 inç hava başlığı Fırça 
1x - 1/2 inç Gövde Boşluğu Fırçası 
1x - Detay Uç Fırçası 
2x - Naylon - Bristol Parça Fırçası 
5x - Mikro Fırça Set 
6x - Hassas İğne Set 

 


