Maak kennis met het nieuwe

3M™
Performancespuitpistool
Een slimmere manier
van spuiten.
Het 3M™ Performance-spuitpistool
is speciaal ontwikkeld voor de beste
prestaties in zijn klasse en om u tijd te
besparen. U zult ontdekken dat reinigen
en wisselen sneller gaan en de cyclustijden
korter worden. Het is het beste van 3M
Science, allemaal samengebracht in het
lichtste spuitpistool ter wereld.

Precisieprestaties.
Na 10 jaar van onderzoek en ontwikkeling zijn we verheugd
dat we het 3M™ Performance-spuitpistool kunnen introduceren;
een revolutie in spuitpistooltechnologie die top-spuitprestaties
levert met een ongeëvenaarde productiviteit.
Het geheim schuilt in onze geavanceerde wisseltechnologie voor
spuitkoppen. Er zijn spuitkoppen in verschillende maten, van 0,9 tot
2,0, die elk zijn geoptimaliseerd voor consistente verneveling en superieure
overdrachtsefficiëntie voor een volledig assortiment hoogwaardige
coatings. Spuitprimers, oplosmiddel- of watergedragen grondlakken,
metallics, verf met parelmoereffect en blanke lakken met dezelfde
premium prestaties die u verwacht van uw beste spuitpistool. En elke
keer dat u het vervangbare mondstuk vervangt door een nieuw, kunt
u een zo goed als nieuwe spuitprestatie verwachten.
Het 3M™ Performance-spuitpistool is door derden getest*
en goedgekeurd door spuiters en is ontworpen om te presteren,
zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over uw spuitpistool
en u meer kunt focussen op wat u het beste kunt... spuiten!

*Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart, Duitsland

Kortere cyclustijden.
Omdat verf nooit door de behuizing van het spuitpistool
gaat en alleen door de wegwerpbeker en het
mondstuk, kan uw opruim- en omschakelingsproces
worden gestroomlijnd. Geen verfspatten meer op
interne onderdelen, uw spuitpistool niet meer uit elkaar
halen of in oplosmiddel weken, geen kruisbesmetting
meer die uw werk in gevaar brengt.

Snel te reinigen.
Met snel vervangbare 3M™ Performance HVLPzwaartekrachtspuitkoppen, opruimen in een
handomdraai. Draai de sluitring los, verwijder de
spuitkop en veeg de naald schoon. Plaats
een nieuwe spuitkop en u bent klaar voor uw
volgende spuitklus.

Lichtste ter wereld.
De geavanceerde slagvaste, met roestvrij staal
versterkte composietbehuizing werd door een
deskundige in de bewegingsleer geoptimaliseerd voor
meer comfort en is tot 50% lichter dan conventionele
metalen spuitpistolen. Het is een verschil dat u ziet en
voelt; zowel in uw hand als in de kwaliteit en efficiëntie
van uw spuitklussen.

Specificaties
Luchtverbruik: 370 SLPM [13 SCFM]
Aanbevolen luchtinlaatdruk: 1,38 bar [20 psi]
Maximale HVLP-bedrijfsdruk: 1,38 bar [20 psi]
Het werkdrukbereik ligt tussen 0,5 bar en 2,4 bar [7 psi tot 35 psi]
Maximale bedrijfstemperatuur: 50 °C [122 °F]
Maximale bedrijfsoverdruk: 10 bar [145 psi]
Gewicht: 238 g [13,3 oz]
Luchtinlaat: 1/4 BSP/NPS
Afmetingen spuitkop: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0

Spuitpistool en systemen
Artikelnr. Onderdelen
3M™ Performance-spuitpistoolsysteem
26778
1 spuitpistool, 1 luchtregelklep,
1 sluitring, 15 zwaartekrachtspuitkoppen,
1 3M™ PPS™ Serie 2.0 mengbeker,
5 deksels en binnenbekers, 3 afdichtpluggen
3M™ Performance-spuitpistool
26832
Spuitpistool en luchtregelklep

Reserveonderdelen en accessoires
3M™ Performance-spuitpistool
Artikelnr. Onderdelen
26840

Revisiekit

26841

O-ringset

26837

H/O-conversiepakket

26121

3M™ PPS™ Serie 2.0 Type H/O Drukbeker, Midi/Mini

26124

3M™ PPS™ Serie 2.0 Type H/O Drukbeker, Groot/Standard

Navulkits HVLP-verstuivingskits
Artikelnr. Kleur

Maat

Quantity

26709

Wit

0,9

5 stuks/pak – 5 pakken/doos

26712

Blauw

1,2

5 stuks/pak – 5 pakken/doos

26713

Groen

1,3

5 stuks/pak – 5 pakken/doos

26714

Oranje

1,4

5 stuks/pak – 5 pakken/doos

26716

Paars

1.,6

5 stuks/pak – 5 pakken/doos

26718

Helder

1,8

5 stuks/pak – 5 pakken/doos

26720

Rood

2,0

5 stuks/pak – 5 pakken/doos
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Raadpleeg altijd de nationale regelgeving voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
voor gebruik tegen gevaren, inclusief isocyanaten. Getoonde PBM’s zijn mogelijk niet geschikt voor
uw specifieke toepassing of gebruikte stoffen.
Selectie van producten en gebruik: Het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing zijn afhankelijk van vele factoren
waarover 3M geen controle heeft en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen. Dientengevolge is de klant als enige
verantwoordelijk voor een juiste evaluatie (inclusief, maar niet beperkt tot, geschiktheid voor het doel en geschiktheid van de toepassing), selectie
en gebruik van 3M-producten. Veiligheidsproducten moeten altijd worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke
voorschriften en normen (bijv. OSHA, ANSI en andere), na het uitvoeren van een goede gevarenbeoordeling. Het niet correct evalueren, selecteren en
gebruiken van een 3M-product kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen. Gooi gebruikte spuitkoppen, resterende verf/
coatings, gebruikte verpakkingen/materialen en PPS weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.
Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke
3M-productverpakking of 3M-productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet
aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES,
EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M-product
niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of
terugbetaling van de aankoopprijs.
Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet verboden,
is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, bijzondere,
incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde juridische of
billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.
3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Recycle dit product.
© 3M 2022. Alle rechten voorbehouden.

