Adaptadores
Estão disponíveis adaptadores que permitem converter a maioria das pistolas de
gravidade, e agora também as pistolas de sucção.
Por favor indique ao seu técnico de vendas 3M™ o adaptador que necessita.

Sistema de Preparação de Pintura

Tinta Pré-misturada
Varios tipos de tinta e de verniz podem ser misturados na sala de tintas, antes de
entrar na cabina de pintura. Cada descartável com a sua respectiva tampa colocada
pode ser selada com a respectiva tampa ( que é incluída nos kits PPS ).
Uma simples pulverização de solvente ou água, com a garrafa de limpeza
PN 16012, vai fazer com que a pistola fique preparada para ser utilizada com outra
cor ou outro tipo de material. Enquanto isso, o restante material que fica no
descartável pode ser armazenado para uma utilização futura.

Acessórios PPS adicionais para uma maior produtividade
Descartáveis e tampas de 850 ml

Transportador

• Desenvolvido especialmente para
ser usado com verniz

• Permite transportar para a cabina todos
os materiais necessários para a reparação
(ex. Base, verniz e solvente/agua)

• Económico

• Preparado para se segurar na parede
• Material muito leve

• Pode ser usado para bases ou
aplicações maiores
• Utilizam-se as mesmas tampas e
argolas de aperto

Réguas de Mistura

Adaptadores de Sucção

• Forma especialmente concebida para a
remover a tinta das paredes dos
descartáveis e assegurar que a tinta está
bem misturada

• Permite que o sistema PPS possa ser
utilizado em pistolas de sucção

• Não danifica nem rompe o descartável
• Escalas adequadas e incorporadas
• Leve, pode ficar no descartável sem
risco de o tombar

Suporte para Pistolas

Descrição

• Suporta a pistola, estando ou não o copo
PPS encaixado

Descartáveis e tampas 600ml (filtro 200µ) 16000

50

1

Descartáveis e tampas 600ml (filtro 125µ) 16026

50

1

Descartáveis e tampas 850ml (filtro 200µ) 16024

25

1

Descartáveis e tampas 850ml (filtro 125µ) 16740

25

1

Copo de mistura 600ml

16001

2

4

Copo de mistura 850ml

16023

1

4

Transportador

16010

1

1

Réguas de Mistura

16022

25

10

Garrafa de Limpeza

16012

5

4

Suporte para Pistola

16025

12

1

Adaptadores de Sucção

16742

10

1

• Pode ser colocado na cabina de pintura
ou na sala de mistura de tintas
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3M™ Sistema de Preparação de Pintura
Um sistema completamente novo da 3M que permite trabalhos mais limpos, poupar em
solvente e tempo de limpeza da pistola e aumentar a eficiência do profissional em pelo
menos 15%.
O Sistema de Preparação de Pintura 3M é o único sistema fechado de pintura que elimina a necessidade de copos de
mistura e filtros separados. A tinta é misturada num copo descartável que se liga a um filtro directo e se aplica depois na
pistola com um adaptador. O copo descartável encolhe, o que permite usar a pistola em qualquer ângulo. O copo
descartável e o filtro deitam-se fora, deixando apenas a pistola e o adaptador para limpar. O SPP 3M é assim um sistema
limpo, rápido e seguro face a contaminantes. Para além disso, permite poupar tempo e solventes na limpeza da pistola e dos
seus componentes.

1

● Apenas um copo para pintar e misturar
● Sistema fechado protege de contaminantes
● Menos tempo de exposição do profissional
aos solventes e redução de VOC`s
● Sistema mais rápido
● Pistola funciona em qualquer ângulo
● Mais de 70% de solvente poupado

Retire o copo tradicional da
pistola de pintura.

● As cores misturadas podem ser armazenadas durante
um período limitado, reduzindo assim o desperdício.

O Sistema de Preparação de Pintura
3M substitui a necessidade dos
tradicionais copos e filtros de pintura e reduz
significativamente a quantidade necessária
de solvente para limpeza da pistola.

2

3

4

5

6

7

Insira o adaptador correcto
na pistola.

Retire um copo descartável
do dispensador de parede e
coloque-o no copo de
mistura SPP.

Use a escala do copo de
mistura SPP ou pese os
componentes de acordo com
o procedimento normal.

Misture normalmente com a
vareta ou régua.

Tire uma tampa (com filtro
integrado) do dispensador de
parede e coloque-a no copo
descartável.

Coloque a argola de aperto e
rode-a até estar bem apertado.

8

9

Com a pistola invertida,
coloque-a na boquilha do
copo rodando.

Ligue a pistola ao sistema de
ar e pressione para retirar o ar
do copo descartável.

10

Só é necessário tirar o ar se
quiser pintar com a pistola
invertida.

11

Em alternativa, pinte da
forma convencional.

12

Para guardar a tinta não usada,
retire o copo descartável do
copo de mistura SPP, coloque
uma cápsula e guarde.

13

Quando acabar de pintar, retire
o copo descartável e a tampa
e deite fora.
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