3M Automotive Aftermarket Division
3M™ Accuspray™ System
nízkotlaká plničová pistole

Zaměřeno na

Úspěch

Díky unikátní vyměnitelné trysce u stříkací
pistole 3M™ Accuspray™ je výsledek stejný,
jako byste pokaždé použili úplně novou
HVLP plničovou pistoli.

• velmi lehká a snadno použitelná
• snadno a rychle se vyčistí – snižuje spotřebu ředidla
• menší přestřik – snižuje spotřebu plniče
• vynikající rozprášení vytváří hladký
rovný povrch – zkracuje dobu broušení

Systém Accuspray použitý se systémem pro přípravu barvy
3M™ PPS™ minimalizuje dobu čištění a zároveň přináší maximální zvýšení produktivity.

™

™

3M Accuspray System
Nevzdávejte se kvality
Získejte povrch vytvořený špičkovou nízkotlakou plničovou pistolí za
zlomek její ceny. Určena těm, kteří požadují to nejlepší a nespokojí se
s nižší kvalitou.

1

Připojte regulátor tlaku a utáhněte
ho rukou nebo pomocí dvou klíčů.

7

Až skončíte práci s
pistolí, odpojte hadici se vzduchem
a sundejte kelímek 3M™ PPS™ .

2

Nasaďte trysku na stříkací pistoli
- zmáčkněte spoušť a podržte ji,
ujistěte se, že jsou uvolňovací tlačítka
zarovnána se zarážkami – počkejte,
až uslyšíte 2x klapnutí, abyste měli
jistotu, že úplně zapadla.

8

Proplachujte trysku
vhodným ředidlem, dokud
se z ní plnič neodstraní.
Nedávejte do myčky na pistole.
Tělo trysky očistěte hadříkem
namočeným v ředidle.

3

Nasaďte kelímek 3M™ PPS™
naplněný plničem a
připojte hadici
se stlačeným vzduchem.

9

Sundejte trysku – nezapomeňte
zmáčknout spoušť a stáhněte
trysku rovně z těla pistole, aby
se jehla neohnula.

Technické údaje
Hmotnost

323g (11.4 oz)

Velikost trysky

1.8 mm

Provozní tlak (úplně zmáčknutá spoušť)

1.4 bar (20 psi) max

Provozní tlak (první poloha)

2.1 bar (30 psi) max

Spotřeba vzduchu

285 L/min (10 cfm)

4

Nastavte tlak vzduchu na 2,1 bar
(30 psi) pro 1. polohu (proudí pouze
vzduch)

10

Setřete z jehly veškeré zbytky
materiálu.

5

Nastavte tlak vzduchu na 1.4 bar
(20 psi) pro 2. polohu (prochází
vzduch a materiál)

11

Prohlédněte trysku, aby nebyla
poškozená nebo opotřebovaná,
protože by pak mohl unikat
materiál nebo by tryska špatně
fungovala.

6

Nastavte paprsek a průtok materiálu,
abyste dosáhli požadované velikosti
paprsku a síly nástřiku. POZN.: když
úplně zavřete nastavení paprsku,
může být potřeba znovu nastavit
regulátor tlaku.

12

Znovu nasaďte stejnou
trysku nebo, je-li to potřeba,
použijte místo ní novou trysku.

Maximální

Je to jednoduché: zaklapnout a stříkat

Rychlost &

Tento revoluční výrobek vám umožňuje mít vždy k dispozici úplně novou stříkací
pistoli. Tato inovativní technologie byla přesně navržena pro účinnou a úspornou aplikaci materiálu. Trysky umožňují nástřik velkých ploch s velmi malým
přestřikem a se špičkovým rozprášením.

Výkon

€
Omezuje přestřik

Zlepšuje účinnost

Snižuje
spotřebu plniče

Rovnější
hladší povrch

Zkracuje
dobu broušení

Snižuje
spotřebu ředidla

Zkracuje
dobu čištění

Pistole stále funguje
„jako nová“

Obj.č.

Popis

Počet ks/účetní
jednotka

Počet účetních
jednotek/kartón

16570

Stříkací pistole 3M™ Accuspray™ Model HG09 (1 HVLP plničová pistole a 3 trysky)

1

1

16610

Zásobník a 2 sady náhradních trysek 3M™ Accuspray™ (2 sady = 8 trysek)

1

1

16611

Sady náhradních trysek 3M™ Accuspray™ (6 sad = 24 trysek)

4

6

16571

Jehla 3M™ Accuspray™ *

1

1

16574

Regulátor tlaku 3M™ Accuspray™ *

1

1

* K dostání přes lokální servisní centrum

www.3M.cz

3M Systémy pro opravy automobilů
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel: +420 261 380
e-mail: autoopravarenstvi@mmm.com

Prosím dejte recyklovat. Vytisknuto ve Spojeném království.
© 3M 2010. Všechna práva vyhrazena.

3M, PPS a Accuspray jsou ochranné známky společnosti 3M

