3M Divízia autoopravárenských produktov

3M™ Accuspray™ Systém
HVLP Pištoľ na plnič

Vďaka unikátnej vymeniteľnej striekacej hlavici
nasadenej na striekaciu pištoľ 3M™ Accuspray™,
získate systém na striekanie plniča, ktorý je po
každom použití “ako nový”.

• veľmi nízka hmotnosť a pohodlné používanie
• jednoduché a rýchle čistenie – redukuje používanie rozpúšťadiel
• znižuje prestreknutia – redukuje spotrebu plniča
• excelentné rozprašovanie dáva hladkú a jednoliatu povrchovú úpravu – znižuje čas následného brúsenia
Pre dosiahnute minimálneho čistenia a maximálnej produktivity použite túto pištoľ
spolu s 3M™ PPS™ Systémom na prípravu a striekanie farieb.

3M Accuspray Systém
™

™

Technické údaje
Hmotnosť

323 g (11,4 oz)

Priemer striekacej dýzy

1,8 mm

Neuspokojte sa s nižšou kvalitou

Prevádzkový tlak (spúšť naplno)

1,4 bar (20 psi) max

Prevádzkový tlak (prvá fáza)

2,1 bar (30 psi) max

Dosahujte profesionálny nástrek plniča s HVLP pištoľou za zlomok nákladov.
Určené pre tých, ktorí požadujú to najlepšie a neuspokoja sa s nižšou kvalitou.

Spotreba vzduchu

285 l/min. (10 cfm)
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Merač tlaku vzduchu utiahnite
dvoma kľúčmi.
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Po ukončení používania systému
odpojte prívod vzduchu a nádobu
3M™ PPS™.

2

Pripevnite striekaciu hlavicu na
pištoľ – potiahnite kohútik dozadu
a držte, pričom sa uistite, že
uvoľňovacie tlačidlá na hlavici lícujú
s otvormi uzáveru – počúvajte,
či dvakrát klikne, čo značí úplné
upevnenie.
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Striekaciu hlavicu opláchnite
vhodným rozpúšťadlom, až pokým
nie je čistá od plniča. Nedávajte
do umývačky pištolí. Telo pištole
očistite handričkou s rozpúšťadlom.
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Pripevnite 3M™ PPS™ Systém na
prípravu a striekanie farieb naplnený
plničom a pripevnite hadicu na
stlačený vzduch.
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Zložte striekaciu hlavicu – uistite
sa, že spúšť potiahnete dozadu
a striekaciu hlavicu vyberte priamo
z tela pištole, aby ste zabránili
ohnutiu ihly.
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Pre 1. fázu (len prúdenie vzduchu)
nastavte tlak vzduchu na 2,1 bar
(30 psi).
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Zotrite prípadné zvyšky plniča
z ihly.
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Pre 2. fázu (prúdenie vzduchu
a kvapaliny) nastavte tlak vzduchu
na 1,4 bar (20 psi).
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Skontrolujte, či striekacia hlavica
nie je poškodená alebo opotrebovaná, čo by mohlo spôsobovať
úniky kvapaliny alebo zlé prevádzkové vlastnosti.
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Prúdenie vzduchu a prúdenie kvapaliny nastavte tak, aby ste dosiahli
požadovaný striekací vzor. POZNÁMKA:
keď utiahnete regulátor prúdenia
vzduchu úplne až do konca, pri ďaľšom
použití bude možno potrebné znova
nastaviť merač tlaku vzduchu.
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Opätovne pripevnite tú istú
striekaciu hlavicu, alebo je v prípade potreby vymeňte za novú.

Vynikajúca
rýchlosť a
výkon

Je to jednoduché: stlačte a striekajte
Tento revolučný produkt vám umožňuje mať stále k dispozícií pištoľ na plnič,
ktorá je “ako nová”. Táto inovatívna technológia bola kompletne navrhnutá pre
účinnú a ekonomickú aplikáciu plniča. Vymeniteľné striekacie hlavice poskytujú široký a jednoliaty striekací vzor, s veľmi nízkym prestriekavaním.

€
Redukuje
prestreknutia

Zlepšuje efektívnosť
prietoku plniča

Znižuje spotrebu
plniča

Pre plochší a hladší
povrch

Skracuje čas
brúsenia

Znižuje spotrebu
rozpúšťadiel

Znižuje čas
čistenia

Pri každom použití je
pištoľ “ako nová”

Kat. číslo

Popis

ks/krabica

krabíc/kartón

16570

3M Accuspray Striekacia pištoľ, model Model HG09
(1 HVLP Pištoľ na plnič + 3 ks striekacej hlavice)

1

1

16610

3M™ Accuspray™ Držiak na krabice so striekacími hlavicami + 2 sady striekacích hlavíc
(2 sady = 8 striekacích hlavíc)

1

1

16611

3M™ Accuspray™ Sady striekacích hlavíc (6 sád = 24 striekacích hlavíc)

4

6

16571

3M Accuspray Ihla*

1

1

16574

3M Accuspray Merač tlaku vzduchu*

1

1
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* K dispozícii v lokálnom servisnom centre

www.3m.sk/aad

3M (East) AG, Obchodné zastupiteľstvo
Vajnorská 142
831 04 Bratislava 3
Tel.: 02/49 105 214
Fax: 02/44 454 482
E-mail: innovation.sk@mmm.com

Recyklujte, prosím. Vytlačené na Slovensku.
© 3M 2010. Všetky práva vyhradené.

3M, PPS a Accuspray sú ochranné známky 3M Company.

