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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 90672674 

 
Descrição: Pistola antigravilhas graduável 

                    

 

 

  

 

 
 

Especificação: 
Pistola para a aplicação de subcamadas e produtos de proteção de cavidades em latas de 1 litro. Com 

uma ligação de ar e bico para aplicar o produto na superfície. Esta pistola também está equipada com um 

bico regulável para adaptar o padrão de pulverização (efeito casca de laranja).  
 

Funcionalidades e benefícios: 

• Bico com diâmetro regulável de 0 - 5 mm para diferentes padrões de pulverização (efeito casca de 
laranja). 

• Equipada com uma rosca que se adapta diretamente a (praticamente todas) latas de 1 litro. 

• Fabricada com materiais de alta qualidade. Bem equilibrada durante a utilização. Construção 

robusta 
 

Aplicação: 
Aplicação de produtos de insonorização e proteção. 
 

Preparação e processamento: 

Manual incluído com o produto. Leia atentamente as recomendações e instruções do manual. O manual 
fornece informações importantes relativamente à segurança da utilização. 

Leia atentamente e implemente as informações técnicas dos produtos (subcamadas) antes da utilização. 

Use sempre luvas, óculos e máscaras com filtros de carbono ativado para evitar os riscos provocados 
pelos vapores tóxicos ou pelo contacto dos produtos e solventes com a pele e os olhos.  

Funcionamento: 
1. Enrosque a lata de 1 litro com a porca do anel roscado no suporte (9) até à sua trajetória 

máxima.  
2. Ligue o tubo de alimentação de ar comprimido ao conetor na pistola de pintura.  

3. Acione a alavanca (4) até que o produto saia.  

4. Regule o volume de saída utilizando o regulador dianteiro (6). 
5. Para instalar o tubo de pulverização para cavidades, primeiro, desenrosque a parte dianteira (6, 

7, 8) e enrosque o tubo de pulverização com o acessório. 
 

Especificações técnicas: 
 

Materiais Alumínio com banho de níquel/cobre com banho de níquel 

Unidade de embalagem 1 unidade por caixa de cartão 

Temperatura de 

funcionamento 

-10 °C (253 °K), +90 °C (343 °K) 

Rosca Corpo da pistola: Cilíndrico 1/4FM BSP com rosca de gás 
Acessório do recipiente de alimentação roscado: Acessório 

roscado "europeu" Ø40 ("Tipo EUA" Ø45 mediante pedido) 

Pressão de 
funcionamento 

De 2 bar/29 psi a 8 bar/116 psi 

Consumo de ar De 136 L/min (4,82 cfm) a 428 L/min (15,14 cfm) 

Peso líquido 0,420 kg (0,927 lb) 

Dimensões 230 x 275 x 50 

- 
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Produtos relacionados da Colad: 

Código artigo: 4010 – Colad Antigravilhas M80 Preto 
Código artigo: 4020 – Colad Antigravilhas M80 Branco 

Código artigo: 4030 – Colad Antigravilhas M80 Cinzento 

 

Aviso Legal: 

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 

regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do 

utilizador ler e aplicar as informações. 
 

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 

especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 

consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 

adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 

Publicado por: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
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