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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Número de artigo: 8822 
 
Descrição: Caixa de limpeza Premium da pistola de 
pintura Colad  
                    
 
 

 

 
Especificações:  
Uma caixa reutilizável com 22 escovas e pequenos artigos para trabalhos de limpeza minuciosos, para 
uma limpeza perfeita de todos os tipos de pistolas de pintura; especialmente concebida para pistolas de 
pintura HVLP. Na caixa, existem vários tipos de escovas e agulhas para limpar o bico do líquido, o 
espalhador, a passagem de ar e o exterior da pistola de pintura. Agora é fácil remover a tinta de peças 
pequenas da pistola. A parte exterior da pistola também pode ser limpa com a escova de finalização. Está 
pronto para começar o seu próximo trabalho de pintura.  
 
Funcionalidades e benefícios: 

• 6 escovas para limpar as peças interiores de várias marcas de pistolas de pintura, tais como Sata, 
Sagola, Devilbiss, Walcom, Airgunsa, Asturo, Aerometal, Iwata, ANI e Aerometal en Hamach. 

• Também para aerógrafos, ferramentas de decapagem e bicos. 
• Armazenamento numa caixa reutilizável, para que todas as peças se mantenham limpas e sejam 

sempre fáceis de encontrar. 
 
Aplicação: 
Utilize na área de pintura ou na sala de mistura. Perfeito em combinação com os aparelhos de limpeza de 
pistolas de pintura Hamach ou o líquido de limpeza Hamach HR1000. 
 
Especificação técnica: 

• 1 escova de arame angular de cabo comprido  
• 1 escova de arame reta com cabo comprido   
• 1 escova de arame de tamanho médio 
• 1 escova de latão de tamanho médio (em garrafa) 
• 5 escovas finas (em garrafa) 
• 6 pontas finas (em garrafa) 
• 2 suportes para x-atos  
• 1 escova com cabo de plástico 
• 3 escovas de detalhe  
• 1 garrafa para solução de limpeza (óleo de limpeza não incluído!)  

 
Conteúdo 22 peças/caixa (tamanho da caixa: 25,5 x 18 x 4 cm) 
Unidade de 
embalagem 

20 caixas numa caixa de cartão 

Tipo de embalagem Caixa de plástico com tampa transparente 
Material Metal, plástico 
Peso 458 g 

 

Produtos relacionados: 
Código artigo: 00088x – Descrição: Hamach SSG Pistola 
Código artigo: 0008xxx – Descrição: Hamach ESG Pistola 
Código artigo: 000452 – Descrição: Hamach Lavadora de pistolas de parede 

 
Data de criação: 26-10-2020 

 Última alteração:  
  Número de páginas: 2 
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Código artigo: 009819 – Descrição: Hamach Liquido limpeza HR 1000 
 
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. As informações acerca da 
segurança no trabalho e segurança ambiental estão disponíveis na ficha de dados de segurança do 
material na página www.colad.co. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar estas 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. 
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 
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