Predstavljamo vam novo

Industrijsko
pištolo 3M™
Performance
Spray Gun
Izdelana za
industrijsko
barvanje.
Pištola 3M™ Performance Spray Gun
je rešitev za industrijske premaze,
saj vam pomaga zmanjšati nihanje
kvalitete v vašem procesu dela in
poveča produktivnost. Tehnikom
omogoča pametnejši način nanosa.

Povečajte doslednost
nanosa barv
in premazov s
tem preprostim,
intuitivnim dizajnom.
Pištola 3M™ Performance Spray Gun je lahka in enostavna
za uporabo, in je izdelana namensko za industrijsko barvanje.
Pištola, ki je narejena iz naprednega kompozitnega materiala,
odpornega na udarce, je ena najlažjih v industriji, vendar je
dovolj trpežna za delo v najtežjih pogojih.
Tehniki lahko za nanos uporabijo tlačno podajanje materiala
ali gravitacijski lonček. Cev in šobe pod tlakom omogočajo
neprekinjen, količinski nanos pri večjih projektih. Za točkovna
popravila ali manjše površine pa uporabite sistem 3M™ PPS™ 2.0.

Specifikacije
Poraba zraka: 370 L/MIN [13 SCFM]
Najvišji delovni tlak (Tlačna): 1,24 bar / 18 psi
Najvišji delovni tlak (Gravitacija): 1,38 bar / 20 psi
Območje delovnega tlaka:
0,5 bar - 2,4 bar / 7 psi - 35 psi
Najvišja delovna temperatura: 50 °C [122 °F]
Najvišji delovni tlak: 10 barov [145 psi]
Teža: 378 g [13.3 oz]
Dovod zraka: 1/4 BSP/NPS
Vhod za tekočino: 3/8 BSP/NPS

Lahka in trpežna
Kompozitno ohišje ene najlažjih pištol v industriji
je odporno na udarce in izdelano tako, da prenese
zahtevna industrijska okolja.

Lahko vzdrževanje, preprosta uporaba
Preprost, intuitiven dizajn pomeni manj delov
za vzdrževanje ali obnovo in vam lahko pomaga
doseči bolj dosledne rezultate, ne glede na to, ali
ste začetnik ali profesionalec.

Zamenljive glave
Hitro zamenljive glave velikosti od 1,1 do 2,0 dajejo
občutek, kot da imate ob vsaki menjavi, v rokah
čisto novo pištolo.

Narejeno za vsestranskost
Omogoča nanos pestre izbire premazov, vključno s
temeljnimi premazi, osnovnimi premazi, zaključnimi
premazi, prozornimi premazi in lepili – bodisi s
sistemom pod tlakom ali s sistemom za barvanje
3M™ PPS™ 2.0.

Pištola in sistemi
Št. dela

Izdelek

Industrijska pištola 3M™ Performance
Spray Gun
26878		Pištola, regulator delovnega
tlaka, tlačna cev, tlačne in
gravitacijske glave, sistem
3M™ PPS™ 2.0
™
Pištola 3M Performance Spray Gun
26832		Pištola in regulator
delovnega tlaka

Nadomestni deli in dodatki
Št. dela

Izdelek

Pištola 3M Performance Spray Gun
26833		
Tlačna cev
26839		
Kroglični ventil
26840		
Komplet za obnovitev pištole
26834		
Zatič z zanko
™

Enostaven,
inovativen dizajn
– manj delov
za vzdrževanje.
Hitro zamenljive šobe poskrbijo, da barva nikoli
ne prehaja skozi ohišje pištole.
Čiščenje je lahko tako preprosto kot brisanje
konice igle in zamenjava glave – kar pomeni,
da razstavljanje ali namakanje v topilu nista
več potrebna.
Kot da bi dobili čisto novo pištolo vsakokrat ko
namestite novo glavo.
Pri velikostih od 1,1 do 2,0 vam glave pištole 3M™
Performance Spray Gun omogočajo enostavno
razprševanje pestre izbire premazov – od osnovnih
premazov do končnih premazov in celo lepil.

Komplet zamenljivih glav
Št. dela

Barva		

Velikost

26811		
26814		
26818		

Rumena
Oranžna
Prozorna

1.1
1.4
1.8

Gravitacijske glave
26712		Modra		1.2
26713		Zelena		1.3
26714		
Oranžna
1.4
26716		
Vijoličasta
1.6
26718		
Prozorna
1.8
26720		Rdeča		2.0

Preizkusite novo pištolo 3M™ Performance
Spray Gun še danes, da povečate učinkovitost
in kakovost barvanja!

Namenjeno samo za industrijsko/poklicno uporabo.
Ni namenjeno za potrošniško prodajo ali uporabo.
Vedno upoštevajte državne predpise o ustrezni osebni varovalni opremi
(OvO) za uporabo pred nevarnostmi, vključno z izocianati. Prikazana
OVO morda ni ustrezna ali primerna za vašo določeno uporabo ali
uporabljene snovi.

Izbira izdelka in uporaba: Na učinkovitost delovanja izdelka podjetja 3M pri konkretni uporabi lahko vplivajo številni dejavniki, na katere
podjetje 3M nima vpliva ter ki jih pozna in na katere vpliva izključno uporabnik. Kot rezultat tega je kupec odgovoren izključno za pravilno
ocenjevanje (vključno z, vendar ne omejeno na, primernost namena in primernosti uporabe), izbiro in uporabo izdelkov 3M. Po izvedeni ustrezni
oceni tveganja je treba varnostne izdelke vedno izbrati in uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi (npr. OSHA, ANSI in drugi).
Neustrezna ocena, izbira in uporaba izdelka 3M lahko povzročijo poškodbe, bolezen, smrt in/ali materialno škodo.
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Jamstvo, omejeno pravno sredstvo in zavrnitev odgovornosti: Če ni na zadevnem pakiranju 3M izdelka ali dokumentaciji izdelka (v tem
primeru velja takšno jamstvo) navedeno drugačno jamstvo, podjetje 3M jamči, da vsak 3M izdelek izpolnjuje veljavno specifikacijo 3M izdelka
v času, ko podjetje 3M odpošlje izdelek. PODJETJE 3M NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV ALI POGOJEV, IZRECNIH ALI ZAKONSKIH,
KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA VSA ZAKONSKA JAMSTVA ALI POGOJ ZA TRŽNOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN
ALI IZHAJA IZ DELOVANJA, TRGOVANJA ALI TRGOVINSKE UPORABE. Če 3M izdelek ne izpolnjuje tega jamstva, je po mnenju podjetja 3M
edino in izključno pravno sredstvo zamenjava 3M izdelka ali povračilo kupnine.
Omejitev odgovornosti: Z izjemo zgoraj navedenega omejenega pravnega sredstva in kot to prepoveduje zakon, podjetje 3M ni odgovorno za
nobeno izgubo ali škodo, ki je povezana z izdelkom 3M, bodisi neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično (med drugim vključno z
izgubo dobička ali poslovne priložnosti), ne glede na pravno ali primerljivo teorijo, med drugim vključno z jamstvom, pogodbo, malomarnostjo ali
objektivno odgovornostjo.
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