
 
Ref. / Code Kuvaus / Description Korkit

/ Caps  
Kannet  
/ Lids  

Joustava kuppi 
/ Flexible cup / 

Jäykkä kuppi  
/ Rigid cup  

100380 BPS 125 µ 600 ml    25 kpl  / u.    50 kpl  / u.    50 kpl / u.    1 kpl  / u.

100385 BPS 190 µ 600 ml    25 kpl / u.    50 kpl / u.   50 kpl  / u.    1 kpl / u..

100384
Mittauskuppi
Measuring cup

 
BPS 600 ml    1 kpl / u.

100382
 Täyttöpakkaus/
Spare

  

BPS 125 µ 600 ml
   5 kpl / u.    25 kpl / u.

100383
Täyttöpakkaus/
Spare

  
 

BPS 190 µ  600 ml
   5 kpl / u.    25 kpl / u.

Bossauto Paint System (BPS) 600ml
100380 (125 µ) / 100385 (190 µ)

100385100380

FIN

Uusi kokonaisvaltainen maalin esivalmistelu- ja maalausjärjestelmä. Järjestelmän etu ja pääasiallinen innovaatio
verrattuna muihin tuotteisiin on sen sulkemisjärjestelmä. Kannessa on kaksi turvaklipsiä, jotka mahdollistavat 
nopean turvallisen ja paineellisen sulkemisen, ilman kannen kääntöä. Tämä järjestelmä tekee maalarin työstä 
helpompaa verrattuna muihin järjestelmiin. BPS järjestelmä tarjoaa jokapaikan ratkaisun, joka mahdollistaa saman
kupin käytön sekä maalin annosteluun, että maalaamiseen. Kertakäyttöinen joustava kuppijärjestelmä on suunni-
teltu aikaansaamaan tyhjiö kupin sisään, joka mahdollistaa 360° tasa-aineisen ruiskutuksen maalilla, kirkaslakalla 
ja primereilla.

EN

New paint preparation and painting system, as a complete set. Its advantage and main innovation in comparison 
with other products is his new closure system, a lid which incorporates two security clips that allow a fast, safe and 
pressurized closing without a turn. This system makes the painter’s work easier and faster in relation to other systems.
The BPS system offers an all-round solution which allows to use the same cup for mixing and painting. The non-
returnable flexible cup system is designed to create the vacuum which allows a 360º homogeneous painting with 
paint, clear coat and primers. Available in free trade countries.

Maahantuoja: Ykkösväri Oy - www.ykkosvari.fi
www.bossauto.com

Katso havainnollistava video!

HUOMAA! Pakkauksessa 

aina uusi ulkokuppi!


