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Dados gerais 
Código artigo:  00088x  
  
Descrição:  SSG Spot Spray Gun   
 

 
Especificaçao: 
SSG:       Spot Spray Gun 
Técnica de aspersão:      HVLP (High Volume Low Pressure) 
Copo:       antifugas 
Volume do copo:     125 cc 
Pressão de trabalho:     2,03 bar (29 psi) 
Pressão da tampa de ar:   ± 0.6 bar 
Entrada de ar:     ¼" NPS 
Consumo de ar:     65 l/min 
Material: Corpo:    alumínio injetado 
  Bico:    aço inoxidável 
  Agulha:    aço inoxidável 
  Tampa:    compósito de latão 
  Copo:     nylon 
Disponíveis são: 
SSG Spray Gun nozzle: Ø 1.2mm        Art. n.º: 000880 
   Ø 1.0mm    000884 
   Ø 0.8mm    000883 
Observações: 

-  A SSG pode ser reconhecida pela cor azul vivo de algumas superfícies. 
-  A SSG é uma pistola de pulverização com copo superior antifugas, este pequeno modelo 
 foi concebido especialmente para a pulverização de objetos mais pequenos. 
- Esta pistola de pintura é perfeitamente adequada para os profissionais mais exigentes, com uma 

facilidade de utilização melhorada pela boa ergonomia e equilíbrio da ferramenta. 
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.co. 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. 
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