Pintura à pistola e outras texturas profissionais
com a nova airless hidráulica
Tecnologia Airless Hidráulica

INCLUI
· Pistola de pintura
· Ponteira de auto-limpeza
· Mangueira de 15 metros, 3/8” de duplo trançado textil, com terminais (1/4”-3/8”)
· Chicote de 1 metro, 1/4“ de duplo trançado textil, com terminais (1/4”-1/4 “)

GAMA EQUIPAMENTOS DE PINTURA

CARACTERÍSTICAS
A nova máquina airless foi produzida para cumprir os requisitos
de pintura industrial, quando é necessário projectar texturas em
aplicações exigentes. Este equipamento hidráulico pode ser
equipado com um motor a gasolina ou, com um motor eléctrico,
para mover o pistão da bomba. É fácil mudar de um tipo de
motor para outro, devido à forma inteligente como foi concebida
esta máquina. A aplicação da tecnologia airless permite uma
projecção de tinta a alta pressão, através da atomização, ou
seja, pintura com ausência de ar, sem mistura dos componentes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
• Grandes áreas de construção
• Pontes
• Construções subterrâneas
• Torres de arrefecimento
• Estações de tratamento de águas residuais
• Projecção de tintas aquosas para a Construção Civil
• Grandes zonas residenciais e zonas comerciais

REVESTIMENTOS
• Resinas selantes de base solvente ou base aquosa
• Resinas Sintéticas para lacagem
• Resinas acrílicas para lacagem
• Resinas epóxi para lacagem
• Primários
• Vernizes e esmaltes
• Tintas de base latex
• Tintas de reacção
• Tintas em dispersão
• Tintas intumescentes
• Tintas espessas
• Materiais à prova de fogo
• Tintas aditivadas com pó de zinco
• Tintas com óxido de ferro
• Silicato
• Tintas anti-corrosão
• Membranas elastoméricas PU
• Gesso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GA-200 G Gasolina

6.4 L/min.
Max. Caudal:
Max. Pressão Trabalho: 228 bar
Max. Dim.Filtro:
1 Pistola - 0.043" / 2 Pistolas - 0.033"
Motor:
Gasolina, 5.5 HP
Peso:
72 Kg
Dimensões:
A: 84 cm / P: 120 cm / L: 108 cm

Distribuído por:
GA-200E Eléctrica

5.7 L/min.
228 bar
1 Pistola - 0.036"/ 2 Pistolas - 0.026"
3 HP (220V-50Hz), 14.5 A
66 Kg
A: 84 cm / P: 120 cm / L: 108 cm
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HI-TECH SPRAY EQUIPMENT. S.A.
AVISO: a instalação e operação do equipamento descrito, deve apenas ser feito por pessoal qualificado e seguindo estritamente as instruções incluídas no manual de operações. A informação
dada nesta brochura é considerada ser correcta; no entanto, não deve ser considerada nem constitui uma obrigação, nem constitui nenhuma garantia explícita ou implícita, ou responsabilidade.
No seu constante esforço de melhoria constante, para melhorar o Design, características e performance do equipamento, HI-TECH SPRAY EOUIPMENT, S.A. reserva-se o direito de fazer
modificações sem aviso prévio.

