Manual da pistola BP30

Instalação
Esta pistola foi pré testada , antes de ser posta a venda, porém algum cuidados devem ser
observados na instalação. Recomenda-se deixar a pistola funcionando por uma hora
pulverizando água, para amaciar as guarnições, facilitando assim o deslizamento da agulha
e tirando o excesso de óleo utilizado na montagem.
Uso
Para obter um ótima pulverização é indispensável controlar sempre a viscosidade da tinta, a
pressão de alimentação da bomba e a regulagem da pressão de pulverização; se elevada,
haverá uma sobre-pulverização, comprometendo o aspecto do produto acabado.
Contrariamente, se muito baixa haverá um efeito de micro gotículas no acabamento

Manutenção
Depois de utilizar a pistola, recomenda-se lavá-la pelo menos por 5 minutos o circuito de
tinta, introduzindo água e abrindo a pistola com pelo menos 15 pontos. Se a pistola ficar
sem uso por muitos dias, aconselha-se tirar o bico e a agulha, limpá-los bem e proceder a
lubrificação das guarnições da agulha. Não utilize escova de aço ou objetos pontiagudos,
ácidos corrosivos principalmente para a limpeza de bico, agulha e capa de ar. Ao remontar
a agulha certificar-se que seu movimento seja suave, caso contrário, regular o parafuso da
guarnição. Caso necessário substituir bico e agulha, troque ambos porque a substituição de
só uma das peças compromete seu assentamento podendo acarretar vazamentos.

Lubrificação
Periodicamente lubrificar a agulha e sua guarnições, diminuindo então seu desgaste e
garantindo suavidade de movimentos. Certifique-se que o ar de abertura do pistonete esteja
sempre lubrificado.

Dúvidas consulte-nos fone: (11)5513-9738 – ramal 37

Pistola BP30

No Ítem

Código

1

Corpo

500.569-1

2

Pistonete

500.569-2

3

Tambor

500.687

4

Tampa

500.688

5

Difusor secundário

500.689

6

Parafuso regulador

500.690

7

Anel difusor

500.691

8

Parafusso pressionador

500.692

9

Gaxeta do pistonete

500.693

10 Capa de ar

500.694

11 Bico

500.695

12 Agulha

500.696

13 Anel de retenção

500.697

14 Mola de tampa

500.698

15 Mola do pistonete

500.699

16 Gaxeta da agulha

500.701

17 Guarnição

500.702

18 Anel do corpo I

500.703

19 Anel do corpo II

500.704

20 Parafuso de fixação

500.705

