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Karta danych technicznych  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 8817 
 
Opis: Zestaw do czyszczenia pistoletu natryskowego  
                    
 
  

 
 

Specyfikacja:  
Zestaw 17 elementów umożliwiający idealne czyszczenie pistoletów natryskowych. W zestawie znajduje 
się kilka rodzajów szczotek i igieł do czyszczenia dyszy, głowicy rozpylającej, kanału powietrza i 
zewnętrznych powierzchni pistoletu natryskowego. Usuwanie lakieru z małych części pistoletu jest teraz 
łatwe. Zewnętrzną część pistoletu można również czyścić szczotką pędzlową. Po czyszczeniu pistolet jest 
gotowy do kolejnego lakierowania. 
 
Cechy i korzyści: 

• 3 szczotki o średnicy 12”, ¼” i ½”do czyszczenia części wewnętrznych kilku marek pistoletów 
natryskowych, takich jak Sata, Sagola, Devilbiss, Walcom, Airgunsa, Asturo, Aerometal, Iwata, 
ANI, Aerometal i Hamach. 

• również do aerografów, opalarek i dysz. 
 
Zastosowanie: 
Do użycia w lakierni lub miejscu serwisowania pistoletu natryskowego.  
 
Specyfikacja techniczna: 

• Szczotka 12” (30 cm) do rury odbiorczej 
• Szczotka ¼” (6 mm) HVLP 
• Szczotka 1/2” (12.7 mm) do wnętrza korpusu 
• Szczotka do wnętrza korpusu 
• Szczotka pędzlowa do detali 
• Szczotka z włosia nylonowego 
• Zestaw szczotek miniaturowych 5 x (Ø 2, 2,5, 3, 4, 5 mm) 
• Zestaw igieł 10 x (Ø 0.7 (2x), 0.8 (4x), 0.9 (2x), 1.1 (1x), 1.3 (1x) mm)) 

 
Zawartość 17 elementów w zestawie (w opakowaniu typu blister) 
Jednostka 
opakowania 

12 zestawów w pudełku 

Typ opakowania Opakowanie typu blister 
Materiał Metal, plastik 
Waga 100 g 

 
 
Powiązane produkty: 
Numer artykułu: 00088x – Nazwa: Hamach Pistolet SSG  
Numer artykułu: 0008xxx – Nazwa: Hamach Pistolet ESG  
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Numer artykułu: 000452 – Nazwa: Hamach Myjka do pistoletów lakierniczych 
Numer artykułu: 009819 – Nazwa: Hamach Zmywacz Mikro Cleaner HR 1000 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu: zapoznanie się z informacjami zawartymi w 
specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat BHP i 
ochrony środowiska są dostępne na karcie charakterystyki produktu, którą można znaleźć pod adresem 
www.colad.co. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty przeznaczone są do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest noszenie niezbędnej odzieży 
ochronnej i stosowanie koniecznych środków ochrony. 
Naprawy należy zawsze wykonywać zgodnie z zasadami i specyfikacją producenta OEM. 
Użytkownik powinien uwzględnić, sprawdzić i zweryfikować wszystkie informacje. Konkretne zastosowania 
i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie 
przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów ponosi użytkownik. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.co 
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