3M™
Performance
Sprutpistol
Gravity System-kit,
delar och tillbehör

Det smartare sättet att sprutlackera.

3M™ Performance Sprutpistol är
specialkonstruerad för att ge bästa
prestanda samtidigt som du sparar tid.
Snabbare rengöring, snabbare byten
och kortare cykler. Det är det bästa
från 3M Forskning och utveckling,
förpackat i världens lättaste sprutpistol.
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3M™ Performance Spray Gun
with HVLP Atomising Heads

3M™ Performance-sprutpistol
med HVLP-sprutmunstycken

Blanda mindre. Lackera mer.
Spraya smart.

As every painter knows, once paint has been mixed, it’s sold. You either use it or lose it, which can cut into
your bottom line. What if we told you mixing less paint yet getting the same or better coverage was possible?
With the 3M™ Performance Spray Gun, that possibility can become reality. It’s superior transfer efficiency,
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samma eller bättre täckning? Med 3M™ Performance Sprutpistol kan det bli verklighet. Dess överlägsna
*Maximum transfer efficiency varies by spray gun type and settings.
överföringseffektivitet, med upp till 26 % mindre materialspill jämfört med ledande sprutpistoler i metall,
allt i din egen hand. Kompromissa inte med effektiviteten – börja spraya smartare.
*Maximal överföringseffektivitet varierar beroende på sprutpistoltyp och inställningar.

Rengör på några sekunder

Lättast i världen

Vrid helt enkelt låsringen, ta bort sprutmunstycket och
torka av nålen. Byt med ett nytt eller rent munstycke, så är
du redo att lackera ditt nästa jobb.

Det avancerade slagtåliga, rostfria och stålförstärkta
komposithöljet erbjuder högsta prestanda och hållbarhet,
allt packat i den lättaste sprutpistolen i världen.

Vi presenterar

3M™ Performance Gravity
Fine Finish sprutmunstycken

Det senaste tillskottet till
3M™ Performance Sprutpistolsortimentet.

för 3M™ Performance Sprutpistol
I en bransch som kräver hög hastighet, precis som du kräver en hög kvalitet, finns det inte rum för kompromisser.
När en finare finish krävs behöver du rätt sprututrustning för att matcha din expertis och ditt tempo som lackerare.
Vi presenterar 3M Fine Finish-munstycken för 3M Performance -Sprutpistol. Innovativ teknik för snabba byten
mellan olika munstycken, nu utrustad för att klara de svåraste applikationerna, underlätta färgåtergivningen och
lägga klarlack som glasytor. Upplev förstklassig finish, hög hastighet, kvalitet och ett sprutmönster du letar efter.

Premium finish
Konsten med en bra reparation handlar om förmågan att
återskapa den befintliga finishen – sömlöst och osynligt.
När hög flödeshastighet, fin finfördelning och konsekvent
sprutmönster möts för att ge dig en jämn, kontrollerbar finish.

Enhetlig finfördelning
Optimerad för utmärkt finfördelning för
att hjälpa dig att effektivt matcha de mest
utmanande kulörerna och texturerna.
Med den senaste tekniken kan exakt
finfördelning hjälpa dig att få den finare
finish som du behöver.

Snabbare applicering*
Kombinationen av snabbhet och
kvalitet som du efterfrågar. Upplev
enkel applicering och snabbare
lackuppbyggnad. Lackera även de
svåraste applikationerna – utan att
ge avkall på en förstklassig finish.
*Jämfört med HVLP-munstycken.

3M™ Performance Sprutpistol – en revolution inom
spraypistolteknologi som levererar prestanda i toppklass
med oöverträffad produktivitet.
Hemligheten ligger i vår avancerade teknik med utbytbara
munstycken. Med en rad Fine Finish och HVLP-storlekar är
varje sprutmunstycke optimerat för konsekvent resultat och
överlägsen överföringseffektivitet – över ett komplett utbud
av högpresterande lacker. Lackera solida färger, metallic,
pärlemor, klarlack, skyddsbeläggningar, primers och mer
med samma höga prestanda som du förväntar dig av din
bästa sprutpistol. Och varje gång du byter ut det utbytbara
munstycket mot ett nytt känns din sprutpistol som ny.

Sprutpistoler och sprutsystem
Produkt

Art. nr.

3M™ Performance HVLP sprutpistolsystem
(1 sprutpistol, 1 luftkontrollventil, 1 låsring,
15 gravitationsförstoftningshuvuden, 1 3M™ PPS™ Series 2.0
blandningskopp, 5 lock och liners, 3 korkar)

26778

3M™ Performance finfinish-sprutpistolsystem
(1 sprutpistol, 1 luftkontrollventil, 1 låsring,
15 gravitationsförstoftningshuvuden, 1 3M™ PPS™ Series 2.0
blandningskopp, 5 lock och liners, 3 korkar)

3M™ Performance Sprutpistol

26978

26832

(Sprutpistol och luftkontrollventil)

Reservdelar och tillbehör
Produkt

Art. nr.

3M™ Performance Låsring för sprutpistol

26835

3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket

26837

3M™ Performance Sprutpistol nål

26838

3M™ Performance Sprutpistol Rebuildkit

26840

3M™ Performance Sprutpistol O-ring-sats

26841

HVLP-sprutmunstycke refill-kit

Specifikationer
HVLP Luftkonsumtion: 370 LPM [13 SCFM]
Finfinish-luftförbrukning: 370 LPM [13 SCFM]
Max. HVLP arbetstryck: 1.38 Bar [20 psi]
Fine Finish arbetstryck: 2.0 Bar [29 psi]
Driftstryckintervall: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
Maximal driftstemperatur: 50 °C [122 °F]
Maximalt driftstryck: 10 Bar [145 psi]
Vikt: 238 g [13.3 oz]
Luftintag: 1/4 BSP/NPS
HVLP Munstycksstorlekar: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
Fine Finish Munstycksstorlekar: 1.2, 1.3, 1.4

3M Svenska AB
Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel. 08-922100
aadukenquiries@mmm.com
www.3m.se/bileftermarknad

För ytterligare information vänligen besök www.3m.se/pps-lackering

Färg

Storlek

Kvantitet

Art. nr.

Vit

0.9

5

26709

Blå

1.2

5

26712

Grön

1.3

5

26713

Orange

1.4

5

26714

Lila

1.6

5

26716

Klar

1.8

5

26718

Röd

2.0

5

26720

Finfinish-sprutmunstycke refill-kit
Färg
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För ytterligare information, inklusive viktig säkerhets- och
garantiinformation, om 3M Automotive Aftermarket
Products, vänligen besök: www.3m.se/aad-info

3M och PPS är varumärken tillhörande 3M Company.
Vänligen återvinn. © 3M 2022. Med ensamrätt.

