
 Ruční tlakový postřikovač DEA 2000 transparent 

 Obj. číslo:    3346T 
 Objem nádrže celkový:  2 lt 
 Objem nádrže plnící:  1,8 lt 
 Provozní tlak   2 bar 
 Tryska                Mosazná 
 Těsnění   NBR 
 Přetlakový (pojistný) ventil  ANO 
 Váha prázdného stroje  0,46 Kg 

 
 Ruční tlakový postřikovač DEA 2000 o objemu 2 litry je určený 

pro všechny běžné uživatele a hobby zahrádkáře. 
 Využití při postřiku venkovních i pokojových rostlin (k aplikaci 

základních přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a rosení) nebo při 
kropení prádla během žehlení.  

 Nepoužívejte pro aplikaci rozpouštědel, olejů, benzinů nebo 
jiných látek, pro které tento postřikovač není určen.   

 Nikdy postřikovačem nemiřte proti sobě, mohlo by dojít ke 
zraněný z důvodu úniku postřiku. 

 Po ukončení činnosti postřikovač vždy vyprázdněte. 
 Před uskladněním postřikovače jej vyčistěte čistou vodou. 
 Max. teplota kapaliny může být 40°C   
 Nádrž je průhledná a zbývající množství kapaliny uvnitř je tudíž 

zřetelně viditelné.      
 Mosazná tryska je nastavitelná (od úzkého paprsku až po jemné 

široké rozprášení) a zároveň ohebná do všech směrů.  
 Ergonomická rukojeť, díky které postřikovač dobře padne do 

ruky a přetlakový (pojistný) ventil pro uvolnění zbývajícího tlaku. 
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