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Pintura Eletrostática
Linha eletrostática a pó manual

Escolha a fonte

Escolha a base

Escolha a pistola

Escolha o 
reservatório

Os equipamentos dessa 
linha são intercambiáveis ou 
seja, é possível fazer diversas 
combinações entre fonte, 
reservatório, base e pistola o que 
proporciona otimização máxima 
do conjunto de pintura através  
da personalização.  

A linha Connect é uma nova 
forma de adquirir a melhor 
solução para sua pintura. 

Fonte Tecplus Job: Fabricada em ABS, a fonte Tecplus 
Job proporciona segurança ao operador, pois possui caixa 
antichamas e não conduz eletricidade. A fonte possui atenuador 
de Gaiola Faraday e comandos digitais, facilitando o manuseio.

Reservatório Tecflu 25kg: Feito de aço carbono, o Tecflu 25kg 
é fácil de manusear por ser basculante, além disso conta com 
fundo removível que torna possível realizar limpeza completa 
do reservatório rapidamente.

Base Tecplus Job: Esse modelo de base é ideal para o reservatório 
Tecflu 25kg, proporcionando praticidade e estabilidade.

Pistola Tecnoplus: Pistola mais leve do mercado com 285g 
(sem cabos e mangueiras), o aterramento do operador ocorre 
através do gatilho. A pistola é compatível com bico circular ou 
plano e conta com empunhadura em polipropileno.

Modelo consagrado com mais de 5 mil unidades vendidas no 
Brasil e América latina para todos os segmentos industriais.
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Base 
vibratória

Base 
Tecplus

Base  
Tecplus Job

TecplusTecplus Job Sames - fonte, 
pistola e câmara

Unique Plus

Painel digital.

Reservatório basculante 
e com fundo removível.

Câmara de 
sucção com 

proteção 
do ejetor. 

Ângulo de 30o 

proporciona 
menor atrito 

entre a tinta e  
as peças. 

Tecnoplus 
Metalic

AlphaTecnoplus 2.0Tecnoplus

1 kilo
15 kilos
25 kilos 

100 kilos

Conjunto Tecplus Job
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Fonte Unique Plus: Display com animação para dar maior 
entendimento ao pintor durante a aplicação, possibilitando 
identificar indicadores como vazão, corrente, tensão e 
equalização. A fonte de alumínio fundido conta com desarme 
quando existe retorno de alta tensão ou excesso de corrente, 
garantindo maior segurança para o operador e maquinário. 

Base vibratória: A base vibratória proporciona diversos 
benefícios ao operador que necessita rápida troca de cores, 
pois conta com exclusivo sistema anticontaminação Cetec 
e a captação da tinta ocorre diretamente da embalagem do 
fornecedor. Além disso, a vibração da base proporciona  
maior fluidização. 

Pistola Tecnoplus 2.0: Exclusividade no mercado nacional, a 
Tecnoplus 2.0 conta com regulador de tensão e legenda para 
aplicação na empunhadura, otimizando o tempo do operador. 
A pistola é a mais leve do mercado, pesando apenas 285g (sem 
cabos e mangueiras).

O E-Jet2, equipamento europeu de alta performance permite 
uma solução inovadora, ergonômica e com alto desempenho. 
Pistola com gerador integrado e fonte com opções de 
pré-programação comprovam a facilidade no manuseio. 
Além disso, o venturi pode ser removido com a mão, sem a 
necessidade de ferramentas, o número de peças de desgaste 
é baixo, o dispersor de pó é antiestático, o novo braço de 
suporte removível possibilita limpar além da zona de trabalho 
e o suporte para a pistola em ambos os lados do carrinho, 
frente e traseira trazem agilidade e praticidade.

Conjunto Unique Plus

E-Jet2

Reservatórios

Display  
digital com 
animação.

Sistema de limpeza para 
troca rápida de cor.

Sistema anti-
-contaminação 
de tinta.

Base 
vibratória. 

Pistola Tecplus 2.0 
com controle  
de tensão.

Imagens meramente ilustrativas.

1kilo 15 kilos 25 kilos 100 kilos
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Pintura Eletrostática
Pistolas

Tecnoplus Tecnoplus 2.0 Tecnoplus Metalic Alpha Automática

 Peso

Bico jato plano

Bico circular

Tinta metálica

Pintura interna  
de cinlindros

Controle de 
tensão na 

empunhadura

Linha  
automática

Tecnoplus

Confira abaixo as diferenças entre cada modelo:

Tecnoplus 2.0 Tecnoplus Metalic

AutomáticaAlpha
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Pintura Eletrostática
Linha eletrostática a pó automática

Maletec

Equipamento voltado para a manutenção e testes de 
equipamentos eletrostáticos, o Meditec é um medidor de tensão 
universal usado para garantir rendimento e bom funcionamento 
dos equipamentos. Ferramenta indispensável para manutenção 
em equipamentos eletrostáticos.

Indicado para testes e demonstrações de pequenas 
quantidades de tinta em pó, o Maletec é o equipamento de 
pintura eletrostática a pó realmente portátil. Quando não está 
em uso, o Maletec se transforma em uma maleta que acomoda 
fonte, pistola, caneca, bicos e acessórios.

 Meditec

O Rack acomoda todas as fontes responsáveis pelo 
funcionamento da linha automática para pintura a pó, 
tornando-se uma central de controle. 

• Os circuitos de acionamento independentes permitem a 
liberação de tinta apenas na região estipulada* e o circuito 
de proteção (shutdown) é individual por pistola. 

•  O distribuidor de ar conta com filtro regulador e válvulas 
individuais on/off para cada fonte

•  O sistema elétrico está em conformidade com a NR12

*Funcionamento sujeito ao projeto de automação.

 Rack

Painel digital.

Imagens meramente ilustrativas.
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Oscilador

 Reciprocador

O Oscilador Cetec garante robustez através do uso de motor 
trifásico e inversor de frequência. Através das articulações e 
buchas com rolamentos a vibração e desgaste são reduzidos, 
eliminando a obrigatoriedade de lubrificação do eixo, 
fabricado em alumínio.

Um sistema com linha oscilante possibilita trabalhar com várias 
velocidades de movimentação das pistolas, proporcionando 
maior área de cobertura das peças e menos  “Over-Spray”.

Desenvolvido para otimizar a produtividade e proporcionar 
facilidade no manuseio, o reciprocador Cetec é o mais 
moderno no mercado nacional. O controle de velocidade e 
curso através de CLP e tela touch screen contam com menu 
simples e intuitivo.

A base de segurança evita tombamento da torre e permite a 
movimentação na horizontal, facilitando o set-up das pistolas 
que tem curso total de operação útil de 1.900 mm.

Tela touch 
screen 

contam com 
menu simples 

e intuitivo. 
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Pintura Eletrostática
Purificador/Recuperador de tinta a pó

Penetec 01

Penetec 02

 Sistema de recuperação para linhas automáticas e cabines sem 
necessidade do abastecimento manual de tinta. O reservatório 
com capacidade de 100kg e vedação que evita a contaminação 
é indicado para produções em larga escala. 

O equipamento comporta telas de inox de 40,60 e 80 mesh, 
sendo que a produção com tela de 40 mesh e tinta lisa é de  
até 45kg/h.

Motor elétrico, chave de acionamento blindada, bico de 
limpeza e estrutura reforçada e móvel compõem o Penetec 02.

Painel conta com 3 reguladores de ar, sendo 2 para transporte 
de tinta e 1 para fluidização.

O sistema de recuperação de pó proporciona economia de 
tinta com mais qualidade e redução de tempo do operador, 
pois é um sistema  que proporciona facilidade e rapidez 
na limpeza. A cuba vibratória totalmente vedada evita 
contaminações, garantindo resultados finais melhores.

O equipamento comporta telas de inox de 40,60 e 80 mesh, 
sendo que a produção com tela de 40 mesh e tinta lisa é de  
até 45kg/h.

Motor elétrico, chave de acionamento blindada, estrutura 
reforçada e compacta compõem o Penetec 01.

Sensor  de nível 
infravermelho  

que alerta baixa 
quantidade de tinta*.

*  O sensor é vendido 
separadamente.

Imagens meramente ilustrativas.
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Pintura Líquida

Airless pneumático Cetec 28:1

PowrCoat 60:1/ 75:1 

Idela para pintura , manutenção e preparação da superfície de 
equipamentos, máquinas, estruturas e instalações expostas 
à atmosferas de média a alta agressividade, por exemplo 
ambiente marítimo como plataformas de prospecção e 
produção de petróleo, embarcações e estaleiros. Por ser 
pneumática, também é indicada para ambientes industriais. 
Sua configuração “pressão x vazão” pode variar para melhor 
aplicação do produto, sendo a vazão média 10 litros por 
minuto – As configurações mais comuns são 60:1 e 75:1.”

Indicado para ambientes industriais, o Airless Pneumático 
Cetec 28:1 tem vazão de até 2,6 litros por minuto 
proporcionando uma excelente velocidade de aplicação, 
aumentando a produtividade. O equipamento robusto 
permite trabalhar com produtos de alta viscosidade e camadas 
controladas, podendo reduzir o número de demãos. A prova 
de explosão, o Airless Pneumático Cetec garante segurança  
ao operador.
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Bomba de duplo diafragma

Tanques de pressão

A bomba de duplo diafragma tem relação de pressão 
de 1:1 e pode substituir o tanque de pressão que exige 
paradas  e descompressão para reabastecimento. Além 
disso, o equipamento é de fácil limpeza, a prova de explosão, 
possibilita recirculação de produto, visto que a alimentação é 
feita diretamenre da embalagem do produto a ser aplicado. 

O equipamento tem como características o baixo custo de 
manutenção e fácil transporte por se leve e compacto.

Os tanques de pressão com agitador pneumático ou manual 
possuem rodízios giratórios que facilitam o transporte do 
mesmo quando está com material a ser utilizado.Disponíveis 
nas capacidades: 20l, 40l e 60l.

EXCLUSIVO: Balde interno de aço inox para reservatório de 
tinta facilitando ainda mais a limpeza do mesmo.

• Evita, ao agitar a decantação de partículas sólidas da tinta;

• Economia de tempo em relação à caneca de pintura.

Pistola Automática KHA

As pistolas convencionais apresentam técnicas variadas de 
pintura como HVLP, baixa pressão, alta pressão podendo 
funcionar através de sucção, gravidade, tanque de pressão ou 
bomba 1:1*.

*Observar compatibilidade do modelo de pistola.

A ferramenta ideal para aqueles que necessitam de uma 
grande velocidade de aplicação com redução no consumo 
de material. Também oferece uma redução de over-spray e, 
consequentemente, uma redução na contaminação e sujeira, 
melhorando as condições de trabalho.

Bicos e agulhas em Aço INOX em sua versão padrão.

Consulte nosso departamento de projetos para automação.

 Pistolas convencionais

Pintura Líquida
Pistolas

Imagens meramente ilustrativas.
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Pintura Líquida
Agitadores/Misturador

Misturador CM 200L

Misturador Pneumático 20L

Filtros

Projetado para baldes de 20l, o agitador pneumático conta 
com base com furação para fixação, estrutura com regulagem 
de altura, regulagem de rotação com trava e suporte para o 
motor basculante, proporcionando maior desempenho.

A Cetec possui uma linha completa de filtros para cabines de 
pintura líquida e eletrostática.

O misturador CM-200l tem um vasto campo de aplicação: 
preparação de gelcoat e resina com cargas; dissolução e 
dispersão de pigmentos; mistura e homogeneização de tintas 
e produtos químicos.

Robusto e de fácil manutenção, o CM-200l é o equipamento 
certo para eliminar problemas na obtenção de misturas 
homogêneas, evitando perda de tempo e gasto de mão-de-obra.

Disponível nas versões:

• 220v

• Pneumático
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PU 3000

Airless assistido 10:1

Equipamentos para aplicação de tintas bi componentes com 
sistema de inversão das bombas para uma vazão contínua 
de produto. A Hidráulica do catalisador tipo Flowmax evita 
contato com ar e protegendo contra possíveis contaminações. 

O equipamento também conta com painel de controle 
com diversos alarmes, garantindo uma mistura segura dos 
produtos. A pressão de trabalho de chega a 380 Bar (5586 PSI) 
e as vazões desde 10 cc/mm.

Pulverizador de uma grande variedade de revestimentos com 
baixa viscosidade como verniz, laca, esmalte sintático dentre 
outros, esse equipamento portátil, confiável e econômico serve 
para aplicações em geral. Perfeito para acabamento finos  
e repinturas. 

Acompanha pistola Excite que conta com tecnologia de ponta.

A pistola automática airless permite que o sistema airless seja 
usado em projetos de automação, unindo agilidade e a rapidez 
do airless com tecnologia. Não acompanha bico e porta bico.

Acessório capaz de equalizar fluxos 
de tinta, gerando econômica no 
processo de pintura.

Recomendado para linhas de pintura 
de butijão de gás.

Pintura Líquida
Kremlin Rexson 

Nanogun

A pistola eletrostática manual NANOGUN-MX® Airmix® reúne 
todas as competências da SAMES KREMLIN Excelente para 
pulverizar tintas de viscosidade média, a NANOGUN-MX® faz a 
diferença pelo seu peso leve, ergonomia e o excelente efeito 
de contorno, melhorando a experiência do operador.

Pistola Airless automática Regulador de vazão

Imagens meramente ilustrativas.
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Pintura Airless 

Compact 170

Acompanha pistola LX80

• Vazão máxima: 1l/min (0.26gpm)
• Motor: 220V - 1/2 HP - 750 W
• Tamanho máximo do bico: 0.017”
• Pressão máxima de operação: 2800 PSI (193.50 bar)
• Peso: 14kg
• Comprimento da mangueira: 7,5 m (rosca de 1/4”)
Equipamento leve, de fácil transporte. Compatível com 
latas de 3,6 ou 18 litros.

Tamanho do projeto

Equipamento airless robusto e eficiente com alta qualidade, 
minimizando o custo de manutenção.

Voltagem: 220~240 Volt AC, 50/60 Hz
Consumo máx. de corrente: 5,5 A @ 230VAC
Cabo de alimentação: 3 x 1,5 mm2 – 6 m
Potência: 900 Watt
Pressão máx. de funcionamento: 3000 PSI
Fluxo de volume com água: 1,80 l/min.
Temperatura máx. do material de revestimento: 43°C
Peso: 14,5 kg
Mangueira de alta pressão especial: 6,35 mm, 15 mt - 18 NPSM

Pescador 
metálico.

 Pistola de alta 
qualidade.

Motor elétrico 
com alimentação 

220V.

Sistema de 
lubrificação  

do pistão.

Carrinho para 
transporte.

Suporte para 
mangueira. 
Acompanha 
7,5 m  de 
mangueira.

Motor elétrico 
com alimentação
220V.

Sistema de 
lubrificação  
do pistão.

Suporte  para 
pescador.

Carrinho para 
transporte.

Pistola de alta 
qualidade.

Equipamento airless de entrada, ideal para pintores que 
buscam seu primeiro airless. 

Voltagem: 220~240 Volt AC, 50/60 Hz
Consumo máx. de corrente: 5,5 A @ 230VAC
Cabo de alimentação: 3 x 1,5 mm2 – 6 m
Potência: 650Watts
Pressão máx. de funcionamento: 2800 PSI
Fluxo de volume com água: 1 l/min.
Temperatura máx. do material de revestimento: 43°C
Peso: 14,5 kg
Mangueira de alta pressão especial: 6,35 mm, 7,5 mt - 18 NPSM

SM-10 SM-10 Plus Black Edition

Tamanho do projeto Tamanho do projeto
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460e

850e

Acompanha pistola LX80

• Vazão máxima: 1,6 l/min (0.47gpm)
• Motor: 220V - 1/1 HP
• Tamanho máximo do bico: 0.021”
• Pressão máxima de operação: 3100 PSI (207 bar)
• Peso: 25kg
• Comprimento da mangueira: 15m (rosca de 1/4”) 

Equipamento linha profissional, com capacidade de aplicação 
diária de 1.000m2 ideal para estrutura residencial e comercial.

Compact 190

Acompanha pistola LX80

• Vazão máxima: 1,3 l/min (0.35gpm)
• Motor: 220V - 3/4 HP - 800 W
• Tamanho máximo do bico: 0.019”
• Pressão máxima de operação: 3000 PSI (200 bar)
• Peso: 20kg
• Comprimento da mangueira: 15 m (rosca de 1/4”) 

Equipamento com carrinho retrátil. Compatível com latas de 
3,6 ou 18 litros.

Acompanha pistola LX80

• Vazão máxima: 3,2 l/min (0.85gpm)
• Motor: 220V - 1.95 HP
• Tamanho máximo do bico: 

• 1 Pistola: 0.029” -  2 Pistolas: 0.017”
• Pressão máxima de operação: 3200 PSI (214 bar)
• Peso: 40kg
• Comprimento da mangueira: 15m (rosca de 1/4”) 

Equipamento linha profissional, com capacidade de aplicação 
diária de 1.000m2 ideal para estrutura residencial e comercial. 
Aplica também massa corrida.

Tamanho do projeto

Tamanho do projeto

Tamanho do projeto

Imagens meramente ilustrativas.

SM-10 Plus Black Edition
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Acompanha pistola LX80

• Vazão máxima: 4,4 l/min (1.15 gpm)
• Motor: 220V - 2.2 HP
• Tamanho máximo do bico: 1 Pistola: 0.033” - 2 Pistolas: 

0.021”
• Pressão máxima de operação: 3200 PSI (214 bar)
• Peso: 40kg
• Comprimento da mangueira: 15m (rosca de 1/4”) 

Equipamento linha profissional, com capacidade de aplicação 
diária de 1.000m2 ideal para estrutura residencial e comercial. 
Aplica também massa corrida.

O visor digital, permite a leitura e manipulação de dados como: 
números de consumo, tempos de execução e muito mais. O 
Controle de pressão inteligente e o carrinho com inclinação 
para mudança rápida do recipiente e uma limpeza mais fácil de 
se realizar proporcionam agilidade no uso. A posição baixa do 
pescador aumenta a força de sucção, otimizando a aplicação 
de materiais de alta viscosidade.

Tamanho do projeto

Tamanho do projeto

Acompanha pistola LX80

•  Vazão más: 0.85 rpm (3.2 l/min) 
Pressão máx de operação: 230 bar (3300 psi) 

• Motor: 3.3kW Subaru 123 cc (4.5 hp)
• Alimentação: gasolina
• Comprimento da mangueira: 15 m (rosca de 1/4”)
• Orifício bico pulverizador: 1 Pistola: .030” (máx) - 2 Pistolas: 

.021” (min)
Tamanho do projeto

1150e 1650e

Pintura Airless 
 Linha Gasolina

Descrição técnica:

•  Vazão máx. - 5.0 l/min 
• Tamanho máx. do bico (1 pistola) 

– 0.39” - • Tamanho máx. do bico 
(2 pistolas) - 0.26”

• Pressão máx. de operação -  
230 bar 

• Peso - 44 kg (105 lbs.)

• Motor/Voltagem - KW 2.68 (3.6 
HP)/220v 

• Comprimento da mangueira 
15m (rosca 3/8”) 

• Acompanha pistola S3
• Carrinho articulado

GPX 85
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SmallTex

PowrTwin 6900 XLT DI

CalplusTex

1650e

Especificação de relação da bomba Airões modelo PowrTwin 
6900 XLT DI Speeflo/Tital (gasolina)

• Descrição técnica:
• Orifício máximo do bico com 

equipamento propulsão a 
gasolina por pistola: 1 Pistola: 
.048” - 2 Pistolas: .033” -  
3 Pistolas: .023” - 4 Pistolas: .019”

• Vazão máxima com propulsão a 
gasolina: 8.14 rpm  
(2.15 rpm)

• Comprimento da mangueira: 
15 m (rosca 3/8”)

• Acompanha pistola S5
• Motor:  4.8 HP Honda 
• Pressão máxima de operação:  

3.300 psi (228 bar)
• Litro por ciclos: 14 litros 

(55gal)

Tamanho do projeto

Cetec traz ao mercado mais um moderno sistema de 
pintura, o CalplusTex equipamento para pintura de cal e 
similares projetado para evitar sujeiras e longos processos 
de aplicação substituindo os velhos métodos de pintura, o 
equipamento possui:

• Reservatório com capacidade 
para 60m² de pintura cal;

• Pistola de aplicação com 
gatilho e válvula de retorno;

• Carrinho com rodas 
pneumáticas de fácil 
locomoção, projetado para   
terrenos acidentados;

• Regulador de ar para 

pulverização e pressão de 
fluido, com trava de   segurança;

• Consumo de ar: 10 pcm;
• Bomba dupla diafragma;
• Mangueira para pintar em um 

raio de 30 m;
• Além de aplicar Cal ele 

também aplica textura com 
grãos finos até 1mm. 

Pistola 
com 
gatilho e 
válvula de 
retorno.

Regulador 
de ar.

Painel de 
controle.

Linha Textura, Argamassa e Cal

Imagens meramente ilustrativas.

Equipamento desenvolvido para aplicação de texturas, chapisco 
e argamassa. Compressor de ar já acompanha o equipamento 
compacto e potente. O painel de controle com NR12 garante 
maior segurança ao operador. A máquina conta com bicos de 
diferentes orifícios para melhor adequação ao produto a ser 
aplicado, mangueira de 15m e tambor de alimentação com 
capacidade para cerca de 50 litros.

Descrição Técnica:
Vazão: 300l/h
Pressão: 5 bar
Rotação: 226 rpm
Capacidade de alimentação: 50 litros

Painel de controle 
NR12, garante 
mais segurança 
ao operador.

Tambor de 50 litros.

Bicos para 
aplicações 
diversas. Nos 
tamanhos: 
5, 8, 9, 10 e 
15mm.

Mangueira 15m e lança 
com alta qualidade.

Compressor de ar integrado.
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PowrLiner 850

Tecline

PowrLiner 2850

Descrição técnica:

• Vazão máx: gasolina 1.3 l/min;
• Velocidade máx pulverização*: 32,3 m/min ou 1.9 km/h
• Motor gasolina 1,6 HP Subaru OHV , 37,7 c.c, 4 tempos;
• Comprimento máx da mangueira: 15.2 m;
• Variação da largura da faixa: 5 cm - 30,05 cm
• Bomba mecânica 
• Pistola Airless LX40
• Orifício máx bico: 1 pistola: .021”

Descrição técnica:

• Vazão máx: gasolina 3,2 l/min;
• Velocidade máx pulverização*: 126,8 m/min ou 7.6 km/h
• Pressão máx de operação: 3300 psi (228 bar)
• Motor gasolina 4,3 HP Robin-Subaru OH 
• Comprimento máx da mangueira: 91.4 m;
• Variação da largura da faixa: 5 cm - 61 cm
• Bomba mecânica 
• Pistola Airless 581 - 085, LX8
• Orifício máx bico: 1 pistola - 2 pistolas: .030”

Demarcação Horizontal

Equipamento de demarcação horizontal, pinta faixas e meio-
fio com precisão além de possibilitar a pintura de demais 
sinalizações, muros e faixadas por ter a pistola removível. 
Equipamento híbrido, funciona com gasolina ou energia elétrica 
e sua locomoção é manual. O Tecline conta com suporte de tinta 
ajustável, roda dianteira giratória que garante o desempenho 
em demarcações de curvas, botão de emergência, trava das 
rodas e sistema para descaraga de energia estática, garantindo 
segurança e conforto para o operador.

Vazão Máx.: 1,8 lpm | Orifício Bico Pulverizador: máximo .021” 
| Pressão Máxima de operação: 0-3100 PSI (214bar) | Motor 
1.1 hp | Motor 220V - Monofásico | Comprimento máx. da 
mangueira: 45m
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PowrDriver

PowrLiner 4950

 Termoplástica HL 300

Descrição técnica:

• Vazão máx: gasolina 5,7 l/min;
• Velocidade máx pulverização*: 122 m/min ou 7.6 km/h
• Variação da largura da faixa: 5 cm - 61 cm
• Orifício máx bico: 1 pistola - 2 pistolas: .036” .028”
• Pressão máx de operação: 3300 psi (228 bar)
• Motor gasolina 3,5 HP Honda 
• Comprimento máx da mangueira: 91.4 m;
• Bomba hidráulica 
• Pistola Airless S3
• Acompanha duas pistolas

Equipamento que traz conforto para o operador, facilitando 
o trabalho de demarcações mais extensas. Fácil instalação.

Descrição técnica:

• Motor: 169cc Subaru Electric Start Engine
• Velocidade: 0 - 16 km/h (0 - 10 mph)
• Bateria: 12v - 18A
• Peso: 118kg (262lbs)
• Compatível com PL 4900, PL6900 e PL8900

Sistema concebido para a aplicação de materiais termoplásticos 
quente (ou hidrocarbonatos tipo alquídicas). 

Por se tratar de uma máquina não auto-propulsionadas o 
produto termoplástico derrete por si só numa quantidade de 
136 kg em menos de uma hora, diretamente para  
o equipamento. 

O fluxo de material é controlado através do acionamento de 
alavancas e a largura da faixa pode variar de acordo com  
a sapata.

Imagens meramente ilustrativas.
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Acessórios

Confira a linha completa de acessórios em nosso site:
wwww.cetecindustrial.com.br

Compatíveis 
com outras 

marcas.

Mangueira de alta pressão
Os equipamentos acompanham 
mangueira e pistola, porém é possível 
aumentar a distância de aplicação 
incluindo lances de 15 metros.

Extensores
Acessório muito utilizado na substituição 
de pernas mecânicas, os extensores 
permitem alcance maior para aplicação 
em locais altos ou difíceis de alcançar.

Porta bico articulado
O porta bico articulado permite regular 
o ângulo que o leque irá atingir.
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Bico reversível
Através da escolha do bico é possível 
regular leque e vazão. O uso do bico 
correto otimiza a produção e resultados 
da pintura.

Porta Bico
O porta bico é essencial para proteger 
o usuário da máquina impedindo o 
contato direto com a pressão de 3.300 
PSI, além de unir o bico a pistola.

Filtros da pistola 
Os filtros da pistola tem cores diferentes, 
indicando a diferença em suas malhas. A 
escolha do filtro dependerá do material 
que será aplicado vide tabela no nosso 
site na aba manuais.

Máscara de recorte
Esse acessório possibilita fazer recortes 
precisos com praticidade, dispensando 
a necessidade de mascaramento e 
gerando economia de tempo e materias.

Side Tec
Acessório para demarcação horizontal, 
possibilita transformar seu airless 
comum em um demarcador para faixas  
e sinalizações.

Tec Clean
Película protetora que permite limpar 
respingos de tinta apenas com um pano 
úmido. Deve-se aplicar antes de iniciar o 
trabalho. Pode ser aplicado em diversas 
superfícies, protegendo a própria 
máquina bem como batentes, rodapés 
dentre outros.

Kit de manutenção
O kit manutenção é seu principal aliado 
para evitar manutenções precoces 
e otimizar o funcionamento do seu 
equipamento. É composto por óleo 
lubrificante, fluído anti-travamento e 
graxa airless.

Misturador elétrico
O misturador é uma ferramenta 
importante, pois o uso de materiais 
inapropriados podem contaminar a 
tinta comprometendo a qualidade da 
pintura e até mesmo o equipamento.

Lixadeira
A lixadeira á aliada da agilidade, pois 
proporciona alta produtividade. Além 
disso, evita sujeira durante a etapa de 
lixamento por conta do coletor de  
pó acoplado.
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Serviços

Treinamento in company

Projetos e automação

Possuímos um departamento de projetos voltado a automação de 
aplicadores aonde permite ao cliente varias opções para automatizar sua 
linha de pintura de acordo a sua necessidade. Este departamento realiza o 
acompanhamento do início ao fim do projeto.

Utilizando ferramentas digitais como software para projetos em 2D e 3D, 
impressora 3D, conseguimos desenvolver o protótipo do projeto em escala 
e através do estudo de funcionamento e acompanhamento na fabricação, 
garantimos a execução de nossos projetos personalizados com sucesso.

Realizamos automação de aplicação para; Linha airless, eletrostática pó e Líquida.

Contate-nos : projetos@cetecindustrial.com.br 

Assistência técnica

A assistência técnica Cetec é estruturada para realização desde pequenas 
manutenções até grandes reparos. Equipada internamente com ferramentas 
de ponta e bancadas com giga de teste e externamente com frota de carros e 
motos para pronto atendimento, a Cetec conta também com equipe altamente 
qualificada e experiente no mercado com amplos conhecimentos para atender 
nossos clientes como se fossem únicos. Possui sistema gerencial de atendimento 
ao cliente que é capaz de rastrear dados como data, horário e clientes otimizando 
os atendimentos externos, gerando protocolo de atendimento e mantendo o 
registro dos mesmos. As plataformas diversificadas de atendimento buscam 
atender a todos os clientes de forma ágil, como exemplo a linha direta 0800 777 
9204, WhatsApp 11 99636-5823 e chamadas de áudio e vídeo através do Skype.

Manuais disponíveis em nosso site.

Os treinamentos in company da Cetec podem ser feitos 
em duas áreas: Eletrostático Pó e Ailress. Atualmente, a 
qualificação é capaz de mudar diversos aspectos na vida de 
um profissional e da empresa em que o mesmo trabalha. A 
busca por profissionais qualificados aumenta a cada instante, 
pois o conhecimento nos torna mais eficientes e práticos. 
Os treinamentos Cetec são realizados nas instalações do 
próprio cliente, sendo o palestrante um técnico qualificado 
e experiente de nossa equipe capaz de atender a demanda 
de grandes turmas e otimizar os sistemas de pintura e 
instalações utilizados por cada cliente, tornando o treinamento 
personalizado e mais eficiente. O programa de treinamento 
engloba desde os requisitos para instalação até soluções para 
possíveis resultados indesejados.

Resultados e Beneficios:

• Qualidade na pintura
• Economia de tempo e tinta
• Processo de pintura
• Formas de conservação
• Limpeza 

Investimento

Sob consulta: 

Tel.: 11 5510-1310 

E-mail: adm@cetecindustrial.com.br

* Os participantes recebem o Certificado de realização do curso.



Parceiros:

www.cetecindustrial.com.br

Av. Jacobus Baldi, 547 - Jd. Fim de Semana 
Cep: 05847-000 - São Paulo - SP

Assistência técnica: 0800 777 9204 

Equipamentos para pintura Eletrostática Pó, Airless, 
Líquida e cursos: (11) 5513 9738


