3
Aplicador 8398 para Sachets
Dados Técnicos
Propriedades:
• Esta pistola é indicada para ser utilizado com produtos 3M cuja embalagem seja do tipo sachet
de alumínio.
• Permite a perfeita aplicação dos produtos 3M, resultando em trabalhos profissionais
• Construção em material resistente.
• Possui gancho que facilita no armazenamento e no próprio trabalho
• Produz filetamento igual ao original de fábrica nos automóveis.

Dados Técnicos:
è diâmetro do corpo da pistola

: 55 mm

è comprimento total da pistola

: 356 mm

è peso total da pistola
è material
è embalagem

: 1011 gramas
: corpo em alumínio com detalhes em plástico
resistente.
: caixa com 01 unidade.

Aplicação:
• Especificado para a área automotiva, na aplicação de calafetadores e adesivos 3M na forma de
sachets.

Instruções de uso:

1) Remova o colar retentor do final da pistola, girando-o no sentido anti-horário.
2) Pressione o gatilho de liberação, puxando a haste metálica para trás até o seu final.
3) Insira a embalagem flexível do sachet dentro do corpo da pistola e corte uma pequena abertura
no topo com o auxílio de uma tesoura. Dobre as abas para trás.

4) Posicione o bico sobre a abertura, encaixando-o no corpo da pistola.
5) Recoloque o colar retentor.
6) Corte o bico de acordo com o tamanho do filete desejado.

Armazenamento:

Guarde o aplicador longe da luz solar e da umidade.
Nas condições acima a validade do produto é indeterminada.

Características
• Construção em metal

Benefícios
super resistente
alta durabilidade

• Exclusivo bico aplicador

filetamento original de fábrica
facilidade de aplicação

Notas:
Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar
em contato com o Departamento Técnico de Autos.
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Reparação

3M do Brasil Ltda.
Fone: (0xx19) 3838 7000
Via Anhanguera, Km. 110
Cx. Postal: 123 Campinas SP

Para mais informações
contate 0800 132333

CEP: 13001-970

