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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 90672658 
 
Descrição: Pistola de calafetamento 
                Pneumática 
                    
 
 
  

 
Informação técnica 
Colocação uniforme e precisa de selantes. Pistola de 1 componente (1K) com várias utilizações. Com um 
regulador de saída e um regulador de pressão de pulverização (máx. 6 bar). Compatível com boquilha e 
bicos de 1.5, 2 e 3 mm. Adequado para cartuchos padrão de 290 e 310 ml e salsichas de 400 ml. 
 

Pistola pulverizadora universal para selantes de componentes únicos. 
- Pressão operacional:    6-8 bar 
- Consumo de ar:    7.8 cfm 
- Peso:      1.2 kg 
- Pressão máxima:    10 bar 
- Nível de ruído máximo:    70 dBA 
- Dimensões:     395 x 220 mm 
- Unidade de embalagem:   Por unidade numa caixa. 

 

Equipamento de série incluído na caixa 
- Pistola de ar comprimido 
- Êmbolo de nylon para produtos pulverizáveis em saco. 
- Adaptador para sacos. 
- Adaptador para aplicar produtos específicos para sulcos e adesivos selantes. 
- Bico externo para pulverização de chanfragem Ø 2, azul. 
- Bico externo para pulverização limpa  Ø 1.5, vermelho. 
- Bico interno para aparafusar ao cartucho. 
 

Observações 
- Este sistema revolucionário permite a aplicação de todos os tipos de selantes de componentes 

únicos (em cartuchos de alumínio, plástico ou cartão, bem como em sacos), pulveriza o produto 
com vários acabamentos, cria sulcos com várias larguras em portas e capôs e aplica selantes para 
colocar portas. 

- Adequado para vários tipos de bico para alcançar os resultados pretendidos. 
- Fornecido com um regulador de saída do produto e um regulador de pressão de pulverização 

(máx. 8 bar). 
- Um bico obstruído pode causar uma situação perigosa mesmo que a pistola não esteja ligada ao 

ar comprimido. 
 

Renúncia de responsabilidade da ficha de dados técnicos e da ficha de dados de segurança do 
material 
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. 
As informações acerca da segurança no trabalho e ambiental estão disponíveis na ficha de dados de 
segurança do material na página www.colad.co. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as 
informações. 
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Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. O adesivo pode ser prejudicial se não for 
manuseado adequadamente. O utilizador deve evitar o contacto com a pele e os olhos e deve utilizar o 
devido equipamento e vestuário de proteção. 
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 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.pt/

	Dados gerais
	Colocação uniforme e precisa de selantes. Pistola de 1 componente (1K) com várias utilizações. Com um regulador de saída e um regulador de pressão de pulverização (máx. 6 bar). Compatível com boquilha e bicos de 1.5, 2 e 3 mm. Adequado para cartuchos padrão de 290 e 310 ml e salsichas de 400 ml.
	Observações

