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Airless Paint Sprayer

PROCOAT™

9145

9155

9195

9175

Manual do usuário

SAC

Leia este manual para obter as instruções completas

Conteúdo
50  informação importante sobre segurança

Conteúdo da caixa
Uso correto e funções
Emsamblagem
Liberação de pressão
Carregar material
Fluidar o material
Pratique a pulverização
Limpe o bico de pulverização
Limpe o filtro da pistola pulverizadora

Limpe o filtro de entrada
Guardando o equipamento para longo prazo
Limpeza - Materiais a latex
Limpeza - Materiais a base de óleo
Limpe os componentes da pistola
Armazenamento a longo prazo
Limpeza da válvula Sureflo
Resolvendo problemas

Garantia
Lista de peças

Português
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SafetySafetySafetyInformación Importante 
sobre Seguridad

Lea toda la información de seguridad antes de 
operar el equipo.  Guarde estas instrucciones.

 

	

 

 

 

 

 

 

 

		

 

 

 

 

 

SafetySafetyInformação importante
sobre Segurança

Leia toda información de segurança
antes de utilizar o equipamento.
Guarde estas instrucciones.

Indica uma situação perigosa que, se não for
evitada, pode causar em morte ou lesão grave.

a) Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque
elétrico ou ferimentos às pessoas, leia e compreenda
todas as instruções deste manual. Familiarizando com
os controles e o uso adequado do equipamento.

Instruções para o aterramento
Este produto deve ser aterrado. No caso de um
curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco
choque elétrico, proporcionando um fio de escape para
corrente eléctrica. Este produto está equipado com um
cabo que possui um fio direto para o aterramento
adequado. Deve ser usado o plugue, para conectar na
tomada devidamente instalada e conectada ao aterramento
de acordo com códigos e normas locais.
Aviso - A instalação incorreta deste
equipamento pode produzir risco de
choque elétrico.

Se for necessário reparar ou substituir o cabo
ou o plugue, não ligue o fio terra verde a qualquer
terminal lâmina plana. O fio com isolamento de
cor verde com ou sem listras amarelas é o cabo
que deve ser conectado ao pino de ligação a terra

Consulte um eletricista ou técnico com especialização,
se as instruções do aterramento não são compreendidos
claramente ou possui dúvidas sobre como produto é
devidamente aterrado. Não modifique o plugue
incluído. Se a ficha não encaixar na tomada,
pergunte a um eletricista qualificado para instalar
um receptáculo adequado.

Este produto é para uso num circuito 120 volts nominais
e tem um plugue de aterramento que tem uma aparência
semelhante ao ilustrado abaixo.
Faça que o produto está ligado a uma tomada tendo 
a mesma configuração que a ficha.
Não se deverá usar adaptadores em este produto.

 Receptáculo conectado a terra

Plugue de aterramento

Tampa do receptáculo conectado a terra

b) Atenção - Para reduzir o risco
de incêndio ou explosão:

1. Não pulverizar materiais inflamáveis combustíveis
    perto de chamas abertas,pilotos ou fontes de ignição
    como objetos quente, cigarros, motores,
    equipamentos elétricos ou aparelhos. Evite criar
    faíscas ao conectar e desconectar os cabos de
    alimentação.
2. Tenha muito cuidado ao utilizar materiais com
    ponto de inflamação inferior a 70 ° F (21 ° C). O
    ponto de inflamação é a temperatura à qual
    um fluido pode produzir vapores suficientes para
    inflamar.
3. A tinta ou solvente que passa através do equipamento
    pode produzir eletricidade estática. A eletricidade
    estática é um risco de incêndio ou explosão, na 
    presença de fumos pintura ou solvente. Todas as
    partes do sistema pulverizador, incluindo a bomba,
    o conjunto de mangueiras, pistola e objetos dentro
    e em torno da área de pulverização deve ser aterrado
    para proteger contra descarga estática e faíscas.
    Utilize apenas mangueiras para pulverizadores de 
    pintura airless (sem ar) de alta pressão condutora
    ou com entrada a terra especificadas por el fabricante
4. Assegurar que todos os recipientes e sistemas
    foram aterrados para evitar choque elétrico.
5. Ligue a uma tomada aterrada e utilize os
    cabos extensores de aterramento . Não use
    adaptador 3 para 2 pinos.
6. Não use tinta ou solvente contendo
    hidrocarbonetos halogenados tais como o cloro,
    fungicida, cloreto de metileno e tricloroetano.
    Não são compatíveis com alumínio.
    Contate seu fornecedor de material para
    identificação de compatibilidade com o alumínio.
7. Mantenha a área de pintura e bem ventilado.
    Garantir ar fresco circulando na área
    para impedir a acumulação de vapores
    na área de pulverização. Coloque
    o conjunto da bomba em uma área bem
    ventilada. Não pulverize o conjunto da bomba.
8. Não fume na área de pintura.

  9. Não ligue os interruptores de luz, motores ou
      produtos similares que possam produzir faíscas
      na área de pulverização.
10. Mantenha a área limpa e clara de recipientes
      com tintas e solventes, panos e outros materiais
      inflamáveis.
11. Esteja ciente do conteúdo da tinta e solvente
      que pulverize. Leia as fichas técnicas na Ficha
      de Dados de Segurança (MSDS) e rótulos de
      latas de tinta e solventes. siga as instruções de
      segurança do fabricante da tintae solvente.
12. Coloque a bomba, pelo menos, 7,62 metros (25
      pés) do objeto a ser pulverizado em uma área bem
      ventilada (adicione mais mangueira se necessário).
      Os vapores inflamáveis muitas vezes são mais
      pesados que o ar. A área do piso deve ser bem
      ventilada. A bomba contém partes de arco que
      produzem faíscas e podem incendiar os vapores.
13. O plástico pode causar faíscas estáticas. Nunca
      use plástico para envolver a área de pulverização.
      Não use cortinas de plástico enquanto pulveriza
      material inflamável.
14. Você deve ter equipamentos de extinção de
      incêndio que funcionem corretamente.

c) Atenção - Para reduzir o risco 
    de danos na pele:

1. Não aponte a pistola ou em qualquer pessoa
    ou animal.
2. Mantenha as mãos e o resto do corpo longe
    da descarga. Por exemplo, não tente parar de
    vazamentos com alguma parte de seu corpo.
3. Sempre use o protetor do bico. Não pulverize
    sem o protetor do bico no lugar.
4. Use apenas o bocal especificado pelo fabricante.
5. Tenha cuidado ao limpar e trocar os bicos.
    Se o bico entupido durante a pulverização,
    SEMPRE acione o bloqueio do gatilho da pistola,
    desligue a bomba e solte toda a pressão antes de
    consertar, limpar o protetor ou bico ou trocar.
    A pressão não é liberada, desligando o motor.
    Para liberar a pressão deve girar o maniplo
    PRIME / SPRAY e posicionar no PRIME.
    Consulte o Procedimento Alívio de Pressão
    descrito no manual da bomba.
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 6.  Não deixar o aparelho com corrente ou pressão sem que
      ninguém esteja ciente disso. Quando não estiver usando
      o aparelho, desligue-o e libere a pressão conforme as
      instruções do fabricante.
 7.  A pulverização dealta pressão pode injetar toxinas
      no corpo e causar sérios danos ao mesmo.
      Se isso ocorrer, consulte um médico imediatamente.
 8.  Verifique se as mangueiras e peças estão danificadas,
      um vazamento pode injectar material na pele.
      Verifique mangueira antes de cada utilização. Substitua
      as mangueiras ou peças danificadas.
 9.  Este sistema é capaz de produzir 2800 PSI /193 Bar
      (9145) ou 3000 PSI / 207 Bar (9155/9175/9195).
      Use apenas peças de reposição ou acessórios
      especificada pelo fabricante com capacidade avaliado
      pelo menos de 3000 PSI. Entre eles incluem bicos
      de pulverização, de protetores para os bicos, pistolas,
      extensões, mangueiras e conexões.
10. Sempre coloque o fecho do gatilho quando não estiver
      pulverizando. Verifique se o fecho do gatilho funciona
      corretamente.
11. Antes de utilizar o aparelho, verifique se todos os
      conexões estão seguras.
12. Aprenda a desligar o aparelho e a liberar a pressão
      rapidamente. Familiarize-se cuidadosamente com os
      controles. A pressão não é liberada desligando o motor.
      Para liberar a pressão que você tem que girar a válvula
      de alivio PRIME / SPRAY e posicionar no PRIME.
      Veja o Procedimento de alívio de pressão descrito no
      manual da bomba.
13. Retire sempre a bico de pulverização antes
      lavar ou limpar o sistema.

A injeção toxinas através da pele é uma lesão traumática.
É importante para tratar da lesão o mais rápido possível.
Não atrasar no tratamento para investigar a toxidade.
A toxidade é um fator com alguns revestimentos injetados
diretamente na corrente sanguínea. Pode ser aconselhável
consultar um cirurgião plastico ou um cirurgião especialista
em reconstrução das mãos.

NOTA PARA O MÉDICO

d) Advertência – Para reduzir o risco
de Lesões.
  1. Quando esteja pintando, use sempre luvas,
      proteção nos olhos, roupa e um respirador ou
      mascara adequados.
      Vapores perigosos: As pinturas, solventes,
      inseticidas e outros materiais podem ser
      prejudiciais no caso de houver inalação ou
      em contato com o corpo.
  2. Nunca utilize o aparelho nem pulverize perto
      de crianças. Mantenha o equipamento sempre
      longe delas.
  3. Não faça movimentos ou encoste no suporte
      instável . Mantenha os pés bem apoiados e o
      equilíbrio em todo momento.
  4. Não se distraia e tenha cuidado com o que faz.
  5. Não utilize o aparelho se está com fatiga ou se
      encontra baixo efeito de álcool ou drogas.
  6. Não dobre ou aperte a mangueira em excesso
      Na mangueira airless podem aparecer vazamentos
      devido ao desgaste, retorcimentos, ou mal uso.
      Uma fuga pode injetar material na pele.
  7. Não exponha a mangueira a temperaturas ou
      pressões que superem as especificadas pelo
      fabricante.
  8. Não utilize a mangueira como elemento de força
      para deslocar ou levantar o equipamento.
  9. Utilize a pressão mas baixa possível para enxaguar
      o equipamento.
10. Cumpra todos os regulamentos locais, estaduais,
      e nacionais referentes a ventilação, prevenção
      de incêndios e funcionamento.
11. As normas sobre segurança do governo dos
      Estados Unidos foi amparadas pela Lei da Saúde
      e Segurança Ocupacional (OSHA).
      Deve-se consultar as normas, particularmente na
      seção 1910 das Normas Gerais e na seção 1926
      das Normas sobre Construção.
12. Cada que utilize o equipamento, comprove antes
      todas as mangueiras em busca de cortes, fugas,
      abrasões ou deformidades na superfície.
      Comprove o movimento dos encaixes verificando
      se estão danificados. Substitua imediatamente
      a mangueira caso houver alguma anomalia. Não
      conserte nunca a mangueira de pintura. Substitua
      por uma mangueira condutora de alta pressão
13. Não pulverize ao ar livre se estiver ventoso.
14. Desconecte o equipamento da tomada caso for
      realizar qualquer tipo de manutenção nele.

Informação elétrica importante
Use somente um cabo de extensão com 3 condutores
que tenha plugue terra de 3 pinos e uma tomada com
3 orifícios que aceite o plugue do produto. Revise que
a extensão esteja em bom estado. Ao utilizar a extensão,
verifique se a bitola é apta para transmitir a corrente que 
consume o produto.

Um fio com bitola insuficiente fará com que a voltagem da
linha seja baixa perdendo potência e produzindo
aquecimento na unidade. 

É recomendado um fio de bitola de 14 ou 12 ( voir a
tabela). Se for utilizada uma extensão em exteriores,
deve estar informando o sufixo W-A depois da
descrição do tipo de fio.
Por exemplo, um sufixo SJTW-A indicaria que o cabo
seria apto para uso em exteriores.

      Bitola do Fio Máximo comprimento
            do fio

           12
14

45 metros

30 metros

Se houver algum problema, consulte a seção de
Solução de problemas de este manual (página 70)
ou ligue para o Serviço de atendimento ao cliente.
      SAC – Cetec – Equipamentos para pintura
                         (55) (11) 5513-9378
               (serviço somente em Português)

Capacidade:
9145  .........................  até .29 gal. (1.10 litro) / minuto
9155  ......................... até .33 gal. (1.25 litro) / minuto
9175  ......................... até .38 gal. (1.40 litro) / minuto
9195  ......................... até .42 gal. (1.60 litro) / minuto

Fonte de energia:

9145 …...... Motor universal de 1/2 Hp o CC
9155 …...... Motor universal de 5/8 Hp o CC
9175 …...... Motor de CC com imã permanente de 3/4 Hp
9195 …...... Motor de CC com imã permanente de 7/8 Hp

Requisitos elétricos: Circuito de 15 amperes minimo 
com corrente de 120 VCA, 60 hz

Requisitos elétricos : 5000 Watt

Especificações:

Português
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Início aviso:

								
						

							

9145 GS-07 7.6 m
9155 GS-07 10.6 m
9175 GS-08 15.2 m
9195 GS-08 15.2 m

Pistola Pulverizadora

GS-07 GS-08

Protetor de bico 

Bico airless

*Algumas peças do pulverizador não
estão montadas e prontas para seu uso.
Certifique-se de ler as instruções de
montagem na página 54.

Conteúdo da caixa*

 Ponta Pulverizadora
  VersaTip

Airless

    Mangueira de 
Pulverização

Esta bomba se encontra disponível em
modelo de banco (9145) e uns modelos 
com o carrinho(9155, 9175, 9195).
Toda informação fornecida para o modelo
de banco aplica também os modelos de
carrinho, a menos que se indique o contrario.
Alguns gráficos em este manual tal vez não
combine exatamente com seu pulverizador
ou pistola pulverizadora.
Toda a informação e as instruções deste
manual se aplicam a todos os modelos
excepto quando indique o contrario.
O tipo de Pistola pulverizadora e a largura da
Mangueira de pulverização inclusas depende
do modelo da bomba do pulverizador)

Consulte a seguinte tabela para conhecer
seus detalhes:

Modelo da
   bomba    Pistola

Modelo da Mangueira

Chave de controle de pressão
(parte posterior do pulverizador)

*Tampa do
AutoOiler ™

Conector da mangueira
            (parte 
             do pulverizador)

posterior 

Adaptador de limpeza
(parte posterior
do pulverizador)

                    Botão do
                   AutoOiler

Válvula de
Sureflo™

Tubo de sucção

Tubo de retorno

Filtro de entrada

*Soporte para  

Chave
PRIME/SPRAY

Interruptor

*Soporte da
  Mangueira

enrolar o cabo 
elétrico

Montagem do Pulverizador

Português
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Início Capacidade:

l

SPRAY

PRIME

(a) (b)

GS-07 
GS-08

Português

Aplica diversos tipos de tintas (látex e base de
óleo, primers, corantes, conservantes e outros
materiais não abrasivos.

Não Pulverizar!
Não utilize esta bomba com materiais texturizados,
enchimento, selantes de asfalto, materiais que
contenham HHC (cimento aluminoso em inglês).
Consulte seu fornecedor de revestimentos se o
de inflamação não se encontra especificado na
embalagem.

Trava do gatilho da pistola pulverizadora, proteção
de segura incorporada no bico; chave PRIME/
SPRAY para liberar pressão segura. Certificadas
para CAN/CSAC 22.2 NO.68-92.

Características de segurança!

*Algumas peças do pulverizador não
estão montadas e prontas para seu uso.
Certifique-se de ler as instruções de
montagem na página 54.

Uso adequado
e Funções

Alça desmontável:
A alça do carrinho pode
ser desmontada para facilitar
a armazenagem.
Gire a bucha de qualquer cabo
sentido anti-horário para
destravar.
Retire o cabo completamente
para fora e gire as buchas
sentido horário para travar
em seu lugar.

O interruptor liga
e desliga o equipamento.
(O = Apagado, l = Ligado )

Interruptor:

Chave de PRIME/SPRAY
Quando esteja na posição
PRIME, é dirigida ao tubo de Alívio.
Quando a chave PRIME/SPRAY
esteja na posição SPRAY, o
líquido se dirige a mangueira
do pulverizador.

Mangueira de pulverização:
A mangueira de pulverização
conecta a pistola com a bomba.

Pistola Pulverizadora: 
A pistola pulverizadora controla
o passo do líquido bombeado.

AutoOiler (9155, 9175, 9195
somente): 
O AutoOiler foi projetado para
proporcionar a lubrificação no
sistema de fluído do pulverizador.

Válvula de Sureflo: 
A válvula de Sureflo está proetada
para manter a válvula de entrada
aberta e impedir que feche devido
a presença de materiais secos.
A válvula Sureflo deve ser ativada
manualmente pelo usuário.

Chave de controle da pressão:
A chave de controle da pressão
regula a força que utiliza a
bombapara impulsar o líquido e
pode ajustarse para obter a
modalidade de pulverizado
desejada.

Ponta do pulverizador Versatrip:
A ponta pulverizadora Versatrip
pode-se ajustar de acordo a
suas necessidades de
pulverização.

Trava do gatilho:
Utilize a trava do gatilho
quando a pistola não esteja
em uso.
GS-07 / GS-08 -                             A pistola
fica bloqueada quando a trava do
gatilho está em um ângulo de 90º
(perpendicular) ao gatilho em
qualquer direção.

Tubo de sucção (a):
O tubo de sucção leva o fluído
desde o recipiente original até
a bomba

Tubo de retorno (b):
Quando a chave PRIME/SPRAY
se coloca na posição PRIME, o
fluído volta através do tubo de
retorno até o recipiente original.

E
st

re
it

o 

Grande



 54 

Início

 •  

  

  

  
      

  

    

654 7

(a)

1 2 3
1. Montagem

Ferramentas 
Necessárias:

Chaves Francesas ou inglesas (2)

Importante:
Não conecte o cabo de alimentação
enquanto não concluir a montagem.
Nota:
Será muito mais fácil conectar a mangueira
ao pulverizador se for desenrolada primeiro.

1. Insira os extremos do soporte
    da mangueira nos furos da 
    alça como indicado acima.

2. Retire a tampa do conector da
    mangueira e retire a tampa da 
    saída da bomba.

3. Enrosque um dos extremos da
    da mangueira na válvula de saída
    da bomba.

4. Segure o conector com uma
    chave ajustável e aperte com
    a outra.

5. Coloque a mangueira de alta
    pressão na pistola pulverizadora.
    Segure a pistola comuma chave
    ajustável e aperte com a outra.

6. Retire a tampa da válvula Sulreflo.
    Instale o tubo de sucção no 
    pulverizador e aperte firmemente
    com a mão.
Nota:
Certifique-se de que as roscas fiquem
bem alinhadas para que girem 
livremente.

7. Insira o tubo de retorno no
    conector do mesmo.
    Aperte a braçadeira sobre o
    conector do tubo de retorno
    para fixar-lo. 
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Procedimento de 
Alívio de Pressão*

*Realize quando seja indicado

Aviso importante 
sobre segurança

Certifique-se de realizar o 
Procedimento de Alívio de pressão
após ter desligado o equipamento.
Este procedimento é utilizado para
aliviar a pressão da mangueira do
pulverizador. Caso não seja realizado
este procedimento, pode ocorrer 
lesões graves.

Será necessário:

Recipiente para desperdícios.

Aviso Importante sobre Segurança
Tenha cuidado de não pulverizar-se acidentalmente ao utilizar a pistola
pulverizadora. O jato de tinta de alta pressão pode perforar sua pele e
causar lesões graves. Se ocorrer algum acidente, consulte os procedimentos 
detalhados na seção de informação sobre segurança nas páginas 50 e 51.
Consulte um médico imediatamente e leve este manual de instruções.

1. Trave a pistola pulverizadora. 2. Posicione a chave em PRIME

3. Desligue 4. Destrave a pistola pulverizadora. Pulverize dentro
    de um recipiente para desperdícios até que seja 
    aliviada a pressão. Trave novamente a pistola.

Português
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Será necessário:

O material que pretende pulverizar
Chave de fenda (somente modelos
de carrinho)
Óleo comum leve / 
Piston Oil™
Cabo extensor
Recipientes para
desperdícios

MODELOS DE CARRINHO SOMENTE

1. Retire a tampa do AutoOiler usando
    uma chave de fenda.
    Coloque o Piston Oil™ fornecido
    com seu pulverizador no AutoOiler.
    Coloque a tampa.

2. Uma vez que este cheio, aperte o
    botão localizado na frente da placa
    frontal 2-5 vezes oara lubrificar a 
    seção de fluídos.
    Aperte o Botão 2 ou 3 vezes antes 
    de cada uso. Verifique o nível do
    depósito de lubrificação e complete 
    caso for necessário.

MODELOS DE BANCO SOMENTE 

3. Aplique uma colher de Piston Oil™
    (P/N 0516913, são vendidos
    separadamente) na área indicada.
    Pode ser utilizado óleo caseiro leve
    caso for substituir-o.

4. Insira completamente
    a válvula de Sureflo.

5. Coloque o tubo de sucção
    dentro do recipiente de tinta.
    Segure o tubo de retorno (b) 
    dentro de um recipiente de 
    desperdícios.

6. Gire a chave de controle de
    pressão al máximo (+).
    Gire a chave PRIME/SPRAY e
    posicione em PRIME.

7. Conecte-o na tomada.
    Aperte o interruptor de
    energia na posição ON.
Permita que a bomba funcione
enquanto seja possível 
visualizar o material fluindo
pelo tubo de retorno.

8. Coloque o interruptor de
    energia na posição OFF.
    Coloque o tubo de retorno
    no recipiente de material e
    posicione-o  junto a mangueira
    de sucção

Português
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SPRAY

PRIME

LiGADO

5 6 7 8

O

l
O

SPRAY

PRIME

3. Fluindo o
                 Material

Será necessário:

Material de desperdício ou papelão
Protetores de tecido para proteger os chãos
e os móveis da pulverização acidental.

NOTA : O motor ligará e desligará durante a
pulverização automaticamente, de acordo
com a pressão requerida.

1. Aponte a pistola pulveri-
    zadora a um recipiente
    de desperdícios. Retire a
    trava do gatilho da pistola
    pulverizadora.
  Aperte e segure o gatilho 
  e passe aos passos 2 e 3.

2. Ligue.
    Gire a chave PRIME/SPRAY
    na posição SPRAY.

3. Continúe apertando o
    gatilho até material fluir
    sem incovenientes pela 
    pistola pulverizadora.

Pressão , página 55.

5. Trave a pistola pulverizadora.
    Coloque o protetor de bico 
    Airless na pistola.
    Aperte manualmente.

PULVERIZARLiGADO

6. Gire o bico de pulverização para uma das posições
    SPRAY.
    Destrave a pistola pulverizadora.

ESTREITO

GRANDE

7. Ligue a bomba.
    Gire a chave PRIME/SPRAY
    até a posição SPRAY.

Aponte a pistola pulverizadora sentido o material
de desperdício ou papelão.
Aperte o gatilho e pulverize.
(consulte as páginas 58 e 59).

Português
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Notas:

									

								
									

311

313
413
415
515

517

519

521

10” - 12”
(25 - 30 cm)

10” - 12”
(25 - 30 cm)

CORRETA INCORRETA

Material de desperdício ou papelão

Se persistirem os problemas com as modalidades 
de pulverização, siga as instruções 
nas páginas 60-62.

Caso se distancie da unidade durante mas de
uma hora, siga o procedimento de armazenagem
de curto prazo (página 63).

Se tiver dificuldade para conseguir uma boa 
pulverização, a seguir informamos os tamanhos
de pontas indicadas para cada material.

Materiais
que  se 

pulverizam

Tamanho 
     da
   ponta

Cor do 
 Filtro Pressão

 Inicial

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

Vermelho

Amarelo

Branco

Branco

Branco

Materiais que
  são finos

Tinta latex

Tintas mais
   densas

Materiais
mais densos

mais densos
Materiais

mais densos
Materiais

Português

Pratique em um material de desperdício ou papelão.

Conselho:
Acione a pistola depois de começar
o movimento de traço.
Solte o gatilho antes de terminar o
movimento. Apistola pulverizadora 
deve estar em movimento quando 
é acionado ou solto o gatilho.
Cubra cada traçado em 30%. Isto
deixara uma boa camada.

Mantenha a pistola nivelada

4. Pratique a 
    Pulverização
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Sobrepasse 50 %8” - 10”
(20 - 25 cm)

!

      CORRETA

páginas 60-62

Começe a攀
passada

CORRETA

CORRETA

INCORRETA

Padrão de pulverização

Técnicas de pulverização Conselho:
Flexionar o pulso
enquanto movimenta
a mão, com o objetivo
de manter a pistola
paralela a superfície.

Excelente Padrão de Pulverização Padrão com pintura escorrida

Consulte as

Sobrepasse cada Passada

gatilho
Aperte o 

a passada
Mantenha

gatilho
Solte o

passada
Termine a

Português
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 1.  2. 

 3. 

  

 4.   5. 

  

1 2

OU

SPRAY

PRIME

3 4 5

OU

ESTREITO

GRANDE

Solução de problemas
de Pulverização
Limpe a ponta
do bico Airless

Material de desperdício ou papelão

Não tente desentupir ou limpar o
bico com os dedos. O fluído com
alta pressão pode causar lesões
por injeção.

Trave a pistola pulverizadora. Gire o bico Airless em 180 graus desde
sua posição atual.

Caso estiver com dificuldade
para girar o bico Airless, libere 
a pressão.
1) Gire lentamente a chave

 PRIME/SPRAY até a 

2) Destrave a pistola 
3) Aperte o gatilho enquanto

Aponte ao papelão.
Solte o gatilho, trave a pistola
e tente girar novamente

NOTA:

o bico Airless.

4)

posição PRIME.

Português

Certifique-se que a chave
PRIME/SPRAY esteja na
posição SPRAY.
Destrave a pistola
pulverizadora

Aponte sentido o material de desperdício ou 
papelão e aperte o gatilho até que o material
passe como um jato de alta pressão.
Solte o gatilho e trave a pistola pulverizadora.

Gire o bico de pulverização
para a posição SPRAY (pulverizar)
Destrave a pistola pulverizadora e
continue a pulverização.
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ImPORTanTE:  

 1. 

 5.  4. 

 2. 

 6.  

nota:

 3.  

nota:  

 7. 
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(a)

3

54 6 7

Solução de problemas
de pulverização

Limpe o filtro de ar
da pistola

Chave inglesa ou francesa
Água morna com sabão para
material em latex
Disolventes minerais para materias
a base de óleo
Filtro de pistola pulverizadora de reposição
(caso for necessário)

Nunca limpe o filtro com objetos
afiados.

Realize o procedimento de Alivio
de pressão, página 55.

Retire a proteção do gatilho para
separar do alojamento do filtro.

Aperte a chave em suas partes 
planas (a). Desenrosque o filtro
de seu alojamento com uma chave

Não é necessário que retire a
mangueira de pulverização da
pistola para limpar o filtro.

Tire o filtro de seu alojamento.
Limpe-o com uma solução de limpeza
adequada de acordo o material usado;
Agua morna com sabão para o material
de latex e disolventes minerais para o
material a base de óleo.

Examine o filtro para verificar
que não esta danificado e 
troque-o caso possua algum
defeito ou rasgo.

Volte a colocar o filtro já limpo,
posicionando primeiro o extremo
reduzido no alojamento
correspondente da pistola.

É importante colocar primeiro o 
extremo reduzido para obter um 
fuincionamento adequado do 
pulverizador.

Volte a armar a pistola
pulverizadora.

Português 
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 2. 

nota:  

1

3

2

Solução de problemas 
de pulverização
Limpe o filtro 
de entrada

Água morna com sabão para material latex

Disolventes minerais para materias
a base de óleo.

Certifique-se de que os chãos e
móveis estejam cubertos para
proteger no caso de espirrar
tinta

IMPORTANTE: Limpe o filtro com uma solução de limpeza
apropiada (água morna com sabão para
materiais de latex, álcool mineral para materiais
a base de óleo.

Se depois de ter siguido os passos
da seção Solução de problemas de
pulverização, persistirem problemas 
consulte a solução de problemas
(página70).

Coloque o filtro que limpou rosqueando 
novamente com o extremo do tubo de sucção.

Português

Desenrosque o filtro de entrada da conexão
no extremo do tubo de sucção.

Será necessário:
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 2.  3. 

Vacíe 1/2 taza de agua 

 

 3.  
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Pagina 57

2.

Armazenamento 
de curto prazo

Água
Sacola plástica
Panos
Vara para misturar

Este procedimento deve ser realizado quando
é tomando um descanso breve ou quando 
finaliza a utilização diária.
Caso seu descanso dure mais de 16 horas,
siga as Intruções de Limpeza, página 64.

As instruções foram creadas
somente para o material latex.
NOTA:

Se utiliza material a base de óleo, siga
as intruções de limpeza, página 64.

Realize o procedimento de 
Alivio de pressão, página 55.

Coloque a pistola pulverizadora
na sacola plástica ou mergulhe-a
em uma bandeja com água.

Parando

Arranque

Jogue 1/2 copo d'agua lentamente 
sobre a parte superior da tinta para
prevenir que seque. Coloque o
Pulverizador em um lugar seguro,
evitando Sol, para armazena-lo a
curto prazo.

Siga as instruções Fluindo o
material, página 57.

Se foi inserida água durante a 
interrupção, misture para integrarla
ao material.

Retire a pistola pulverizadora da
sacola plástica ou da bandeja com
água

Português

Será necessário:
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 1. 
.

 2.   3.  4. 

Disolventes
 minerais

ou

STOP

2
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Será necessário:

Uma fonte de água que possa suministrar
com uma mangueira de jardim(sómente
materiais de latex)
Disolventes minerais para materiais a base 
de óleo.
Recipiente para desperdícios vazio
Recipiente com água morna e sabão

Limpeza - Materiais a latex
Siga os passos caso tenha utilizado materiais de latex
e se tiver uma mangueira de jardim disponível. Se não
tiver a mangueira de jardim, siga as instruções de 
Limpeza- Materiais a Base de Óleo, página 66.

Realize o procedimento de Alivio de
pressão, pagina 55.

Retire a ponta de pulverização
e colóque-a em um recipiente
com água morna e sabão.

Coloque o tubo de sucção e o tubo de 
retorno em um recipiente para 
desperdícios vazio.

Quando use material latex, limpe o pulverizador e os componentes com água morna e sabão. Use disolventes
minerais para o material a base de óleo. Nunca use disolventes minerais com materias latex.
NUNCA use gasolina para limpar o pulverizador.
Use moderadamente a solução de limpeza.
É importante limpar e lubrificar o pulverizador por completo para garantir que funcione adequadamente.
depois da armazenagem
Caso despejadar no pulverizador disolventes minerais, repita as instruções de limpeza usando água morna com sabão.

Instruções de limpezas especiais para usar com álcoois minerais:
Se pulveriza ou limpa com materiais a base de óleo, a pistola pulverizadora deve estar no chão enquanto se prepara
a mangueira de pulverização.
Faça aterramento da pistola, encostando-a em um corpo  de metal equanto descarrega, caso não fizer isso. Se não 
fizer isso, pode ocorrer uma descarga elétrica estática ocasionando um incêndio.
Sempre lave a pistola pulverizadora pelo menos a uma distância de uma mangueira da bomba.
Caso junte os solventes lavados em um recipiente metálico, coloque-o em um recipiente vazio e lave-o.
A área deve estar livre de vapores.
Siga todas as intruções de limpeza.

Coloque o tubo de sucção e o tubo 
de retorno em um recipiente para
desperdícios vazio.

Português

Limpeza Notas importantes de limpeza - Leia antes da limpeza
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SPRAY

PRIME
Retire o filtro de entrada
do filtro de sucção e 
coloque-o em recipiente
para desperdícios.

Conecte um adaptador de
limpeza de bomba na 
mangueira de jardim.
Enrosque a conexão do
tubo de sucção no adaptador.

Solte o tubo de retorno do tubo de sucção e 
coloque-o no recipiente de desperdícios. 
Gire a chave PRIME/SPRAY em PRIME.

Abra o sumistro de água para a mangueira de 
jardim. Ligue a Bomba. A água vai passar pelo 
tubo de sucção e sair pelo tubo de retorno.
Deixe fluir a água, enquanto isso realize os
seguintes passos.

Aponte a pistola pulverizadora ao
interior do recipiente de desperdícios.

Enquanto aperta o gatilho, gire a chave 
PRIME/SPRAY em SPRAY.

Siga apertando o gatilho até que o
fluido tenha aparêcia de limpo.

Realize o procedimiento de Alivio
de Pressão, página 55.
Limpe os componentes da pistola 
pulverizadora, página 67.

Português
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
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Limpeza - 
Materiais a
base de óleo

Água morna com sabão para o material latex.

Disolventes minerais para materiais a base
de óleo.
Recipiente para desperdícios.

Siga estes passos caso tenha pulverizado
materiais a base de óleo ou se pulverizou
materiais latex e não dispõe de uma mangueira
de jardim. Certifique-se de usar a solução de
limpeza apropiada para o tipo de material
pulverizado.

Realize o procedimento de
Alivio de pressão, página 55.

Retire a montagem da ponta
do pulverizador e coloque em 
um recipiente para desperdícios
vazio.

Mergulhe o conjunto de sucção no 
recipiente com solução para limpeza
adequada.

Aponte a pistola pulverizadora
apoiando na lateral do recipiente
de desperdícios.
Aterre a pistola encostando no
recipiente de desperdícios de metal,
realize o enxague com Álcoois
minerais.

Enquanto aperta o gatilho ligue
a bomba e gire a chave PRIME/
SPRAY para SPRAY.

Mantenha apertado o gatilho até 
que o fluido que passe esteja limpo.
É possivel que deva trocar a 
solução de limpeza.

Realize o procedimento de Alivio
de pressão, página 55.
Caso tenha enxaguado o pulverizador 
com Álcoois minerais, repita os passos 
em esta página com água morna e
sabão.

Português
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(c)
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7

Aceite
común
 liviano

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Limpe os
componentes da 
Pistola
Pulverizadora

Será necessário:
Pincel com cerdas suaves
Óleo comum leve
Água morna com sabão caso utilize
material latex
Disolventes minerais para material
a base de óleo
Chave inglesa ou francesa

Realize o procedimento de 
Alivio de Pressão, página 55.

Retire o protetor do gatilho para
separar-lo do alojamento do filtro
e desenrosque-o com uma chave.

Retire o filtro da pistola pulverizadora.
Limpe a ponta e o filtro com um pincel
de cerdas suaves e solução para
limpeza adequada.

Coloque umas gotas de óleo comum
leve no encaixe do filtro na pistola.

Instale primeiro o extremo reduzido
do filtro da pistola. Volte a armar a
pistola pulverizadora.

Alinhe as guias (b) no bico de 
pulverização com ranhuras no 
conjunto de proteção.
Deslize o bico sentido a proteção.

Instale a montagem do bico e o
conjunto de proteção Airless.
Leia Armazenamento a longo prazo
página 68.

Português
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
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 Óleo
Comum
  Leve

1

(a)

2 3

5 SEGuNDOS

l
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4 5

Armazenamento
a Longo prazo

Retire o tubo de sucção.
Retire a mangueira de 
pulverização com a chave.

Comum
 Óleo

  Leve

Encha um recipiente com 60 ml
de Piston Lube e mergulhe a
válvula de Sureflo no óleo.

Cubra a válvula de saída com um pano.
Ligue e deixe funcionando por
5 segundos.

Ligado

Coloque o tubo de sucção Limpe com um pano úmido todo
o equipamento, a mangueira e a
pistola pulverizadora para retirar
o material acumulado.

Óleo comum leve /
Piston Oil™
Panos
Chave inglesa ou francesa

Guarde a unidade em 
interiores com o cabo de 
alimentação enrolado no
suporte.

Português
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(a)

2

(b)

3 4

Limpeza da
Válvula Sureflo

Será necessário:
Chave inglesa ou francesa

Talvez seja necessário limpar ou reparar a
Válvula Sureflo se a unidade aprenta 
problemas de cartilha. Os problemas de
cartilha podem ser impedidos limpando 
o pulverizador adequadamente e seguindo
os passos para o armazenamento a longo
prazo.

Caso continue tendo problemas de cartilha,
deve trocar a montagem da válvula de 
entrada. 

Ligue para o SAC Cetec - Equipamentos para
Pintura - Telefone: (11) 5513-9378, e solicitar
uma nova montagem de Válvula de entrada.

Retire o tubo de sucção 

Lubrifique a junta da Válvula Sureflo (b) com
vaselina. Coloque novamente a montagem de 
Válvula Sureflo enroscando-a no pulverizador.
Aperte com a Chave.

Instale o tubo de scução. 
Aperte manualmente

Desenrosque a montagem da Válvula Sureflo (a) 
do pulverizador. Verifique visualmente o interior 
e exterior da montagem da válvula de entrada. 
Limpe o resto da pintura com uma solução de 
limpeza adequada.

Português
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6.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.  

6.
7.  

1.

Solução de problemas Antes de realizar os reparos, libere sempre a
pressão do sistema de acordo com o Procedimento
de Alivio de Pressão, (página 55)

Problema A: O pulverizador não liga

Problema B: O pulverizador liga mais não suga a tinta quando é colocada a chave  PRIME/SPRAY em PRIME

1.

Causa

Causa

Causa

Causa

Causa Solução

Solução

Solução

SoluçãoSolução

Solução

O pulverizador não esta conectado Conecte-o na tomada
O interruptor esta desligado (O) Coloque o interruptor na posição Ligado ( l )
Desligou-se o pulverizador sob pressão O motor ligará e desligará automaticamente durante o pulverizador

conforme precise de pressão. É normal. Continue pulverizando.
Não recebe energia proveniente da tomada Verifique corretamente  o suministro de energia
A extensão esta danificado ou possui uma capacidade
muito baixa.

Troque a Extensão

Existe um problema com o motor Leve a unidade até a Assistência Técnica autorizada pela Wagner 

A Válvula de entrada esta presa A entrada pode estar presa devido a tinta antiga. Aperte a Vávlua de Sureflo para
liberar. Consulte as seções de Limpeza do Filtro de Entrada (página 62) e Limpeza
da Válvula Sureflo, (página 69)

A unidade não alimenta bem ou perdeu alimentação do fluido Consulte a seção Fluindo o Material , ( página 57 )
O conjunto de sucção não esta bem instalado Volte a instalar o conjunto de sucção, ( página 54)
O recipiente esta vazio Consulte a seção Abastecimento de Material, páginas 56-57
O filtro de entrada de ar esta bloqueado Limpe o filtro de entrada, página 62
A válvula de entrada está presa Ligue para a Assítência Técnica
A válvula de entrada esta gasta ou danificada Leve o equipamento para a Assistência Técnica Autorizada pela  Wagner
A válvula  PRIME/SPRAY esta bloqueada Leve o equipamento para a Assistência Técnica Autorizada pela  Wagner

Problema C: O pulverizador extrae tinta mas a pressão abaixa quando aciona a pistola  padrão de pulverização deficiente)

A pressão fixou muito baixa Aumente a pressão
O bico pulverizador esta gasto Troque o bico por outro novo
O filtro de entrada esta bloqueado Limpe o filtro de entrada, página 62
A ponta de pulverização esta bloqueada Consulte a seção Limpe a ponta do Bico Airless, página 60
O filtro da pistola pulverizadora esta bloqueado Consulte a seção Limpe o Filtro de Ar da pistola, página 61

Sempre tenha filtros adicionais a mão
A tinta esta muito espessa e grossa Disolva ou coe a tinta
A válvula de entrada esta muito gasta ou danificada Troque a Válvula de Sureflo, página 69

A Válvula PRIME/SPRAy esta suja ou gasta Leve o equipamento para a Assistência Técnica Autorizada pela  Wagner

Português
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2.  

3.

4.  
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2.
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4.  

5.
6.
7.

1.

Problema E: A pistola pulverizadora possui vazamentos 

Problema F: A montagem do bico tem vazamentos

Problema G: A pistola pulverizadora não pulveriza

Problema H: O padrão de pintura fica escorrida

Problema I:  O bico de pulverizaçãonão gira

Causa

Causa

Causa

Causa

Causa

Solução

Solução

Solução

Solução

Solução

O alojamento do filtro da pistola esta solto Aperte
As peças internas da pistola estão gastas ou sujas Leve a unidade até a Assistência Técnica autorizada pela Wagner

O bico foi montado de forma incorreta Revise a montagem do bico e arme-o corretamente, página 62, passos 6-7
Troque o carimboO carimbo esta gasto

A ponta  de  pulverização esta bloqueada Consulte a seção Limpe a ponta do Bico Airless, página 60
O filtro da pistola pulverizadora esta bloqueado Consulte a seção de Limpe o Filtro de Ar da pistola, página 61

Sempre tenha filtros adicionais a mão
O Bico Airless esta na posição errada Gire o Bico Airless para uma das posições de pulverização.

Página 60, passo 5
A chave PRIME/SPRAY não esta na posição SPRAY Gire a chave PRIME/SPRAY para SPRAY, página 57

A pressão fixou com pressão muito baixa Aumente a pressão
A ponta pulverizadora esta bloqueada Consulte  a seção Limpe a ponta do Bico Airless, página 60
O filtro de entrada esta bloquedo
O filtro da pistola pulverizadora esta bloqueado

O bico esta gasto
A tinta esta muito espessa
Existe perda de pressão

Limpe o filtro de entrada, página62
Consulte seção Limpe o Filtro de Ar da Pistola, página 61
Sempre tenha Filtros adicionais a mão
Troque o bico
Diluir a tinta
Consulte as causas e soluções para o problema C

A alta pressão bloqueou o bico de pulverização em seu lugar Consulte a seção Limpe a ponta do Bico Airless, página 60

" São oferecidas peças adicionais para este procediment. Consulte a seção Lista de Peças ( página 74) deste manual para ver uma lista das peças e seus códigos

Manutenção diária 

Manutenção a longo prazo Peça No.                       Descrição

A única manutenção diária deve ser bem concluída. Siga os procedimentos de limpeza deste manual.

Algumas peças da bomba desgastam de acordo o uso e devem ser trocadas.
A continuação encontrará uma lista  de conjuntos de reposição disponíveis. O rendimento
da bomba é o único indicador confiável para determinar o momento em que se devem trocar
as peças gastas. Consulte a seção de Solução de problemas para obter mais informação 
sobre o uso dos devidos conjuntos.

0512221A
0515178A

Conjunto de reparo do pistão ( 9145/9155)
Conjunto de reparo do pistão (9175/9195)

Português
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1

2

3

5

4

1 0523204A 1
2 0523320 1
3 0523207A 1

0523047A 1

0523049A 1
4 0516581A 1
5 0523322A 1

Item Peça NO. Descrição Quant.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Pulverizador

Montagem do banco
Suporte da mangueira
Montagem do carrinho (9155)

Montagem do carrinho (9175)
Montagem do carrinho (9195)
Tampa de AutoOiler
Montagem do suporte de
cubo

Esta unidade contém peças elétricas que podem ser reparadas.
Não tente reparar esta unidade pessoalmente. Guarde a unidade
em interiores com o cabo errolado envolta do suporte para enrolar
o cabo elétrico.

Português

Lista de peças 
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4

1
2

3a

5 6 7

3b

1 0516197 1
0516127 1

2 0512371 1
0512389 1

3a 0512390 1

3b 0512390 3
4 0516697A
5 0327226
6 9885553 1

7 0515146 1

Peça NO.

Lista de peças

Conjunto de sucção

Português

Descrição Quant.Item

1
1

Conjunto de sucção
Conjunto de sucção
(Modelos de carrinho)
Tubo de retorno (9145)
Tubo de retorno
( Modelos de carrinho)
Abraçadeira
( Modelos de carrinho)
Abraçadeira (9145)
Filtro de entrada
Abraçadeira de aperto
Conector de tubo de
retorno
Adaptador de limpeza
de bomba
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1 0511515 1

0511517 1

2 0089959 1

0089958 1

3 0515228 1

4 ------ 1

5 0347706A 1

6 0504525 1

7 51691 1

	
1 0271441 1
2 0501011 1

3 0271442  1
4 0501014 1

5 0296641 1
0271065

Lista de peçasLista de peças

Pistola GS-07 / GS-08

Protetor de Bico Airless

Item Peça NO. Descrição Quant.

Quant.DescriçãoPeça NO.Item

VersaTip 515 (GS-07)
VersaTip 515 (GS-08)
Filtro (amarelo, conjunto 
de 2-GS-07)

de 2-GS-08)
Filtro (branco, conjunto 

Selo
Alojamento do filtro
Giratório
Separador
Parafuso

Guia do gancho
Montagem da 
proteção
Guia tranca
Junta do Bico

Colar
Conjunto de colar 
(inclui os items 1,3 e 5)

Português
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0512221A
0512178A
0093896
0501011
0501014
0501411
0501413
0501415
0501417
0501419
0501515
0501517
0511313
0511515
0511517
0154839
0516913
0297055
0508071
0286024
0286025
0270192
0523044
0270118
0291004
0154919
0154675
0154842

0512132W
0512131W
0512130W
0156113
0155208
0155206

0516697A

Conjunto de reparo do Pistão (9145/9155)
Conjunto de reparo do Pistão (9175/9195)
Conector da mangueira
Montagem da proteção
Conjunto de montura/arruela
Bico pulverizador 411
Bico pulverizador 413
Bico pulverizador 415
Bico pulverizador 417
Bico pulverizador 419

Bico pulverizador VersaTip. 313
Bico pulverizador VersaTip. 515
Bico pulverizador VersaTip. 517

Bico pulverizador 517
Bico pulverizador 515

All Guard Protector (950ml)
Piston Oil™
Pump Shield™
Paint Mate™ (1 L)

(12 oz.)

Modelo de pistola pulverizadora GS-07
Modelo de pistola pulverizadora GS-08
Mangueira 7,6 m x 0,6 cm
Mangueira 10,6 m x 0,6 cm
Mangueira 15,6 m x 0,6 cm
Mangueira 1 m x 0,5 cm
Filtro de pistola verde, grosso (2 peças)
Filtro de pistola amarelo, fino (2 peças)
Filtro de pistola branco, médio (2 peças)
Extensão de bico, 36 pi
Extensão de bico, 24 pi
Extensão de bico, 12 pi
Capa do Rodo, 3/4 pi
Capa do Rodo, 3/4 pi
Capa do Rodo, 3/4 pi
Filtro de entradai

Acessórios

Peça No. Descrição

Português
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6,435,846    6,599,107 D557,708
7,886,876 
Other patents pending

U.S. Patent Nos.

Equipamento para pulverização de tinta sem ar

Este produto, fabricado pela Wagner Spray Tech(Wagner)
Esta garantido diante o comprador original contra defeitos materiais
e de mão de obra durante:
                 Dois anos contando a partir da data da compra.
Esta garantia não cobre os danos que sejam resulta de um uso
inadequado, acidentes, negligência do usuário ou desgaste normal.
Esta garantia não cobre nenhum defeito ou dano que tenha sido causado
pelos serviçoes  ou reparações feitas por alguem que não faça parte da 
Asistência Técnica Autorizada pela Wagner. Esta garantia não é valida para
nenhum acessório.

A WAGNER NÃO SERÁ EM NENHUM CASO RESPONSÁVEL DE
NENHUM DANO ACIDENTAL OU DE CONSECUÊNCIA DE 
NENHUMA CLASSE, QUE RESULTE DE VIOLAR ESTA GARANTIA
OU POR QUALQUER OUTRA RAZÃO.
Se algum produto apresenta falhas nos materiais e/ou em sua fabricação
surante o periodo de vigência da grantia, ligue para o SAC da CETEC -
Equipamentos para Pintura Telefone: (11) 5513-9378.

Graças ao programa de troca de ferramentas gratis da Wagner, a 
Assitência Técnica da Wagner trocará a peça com defeito ou será 
encaminhado para a Assistência Técnica da Wagner mas próximo 
para seu reparo.
ALGUNS ESTADOS NÃO SÃO PERMITIDAS LIMITAÇÕES EM QUANTO
A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA OU A EXCLUSÃO DE DANOS
INCIDENTES OU DE CONSECUÊNCIA, DE MANEIRA QUE A LIMITAÇÃO
E A EXCLUSÃO ANTERIORES PODERIAM NÃO SER VALIDADAS PARA
VOCÊ.
ESTA GARANTIA LHE CONCEDE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS,
MAS VOCÊ PODERIA TER DIREITO A OUTROS, OS QUAIS VARIAM
DE UM ESTADO A OUTRO.

GARANTIA LIMITADA

Português




