
Za pomocą klucza nr 22 
zamocuj adapter Snap Lid 
System® przeznaczony 
do posiadanego modelu 
pistoletu. Adapter musi 
być stale umieszczony na 
pistolecie.

Wymieszaj lakier w kubku: 
mieszanie, redukcję i wytrząsanie 
mechaniczne można wykonać w 
kubku Snap Lid System® przed 
założeniem wieczka Snap Lid 
System®.

Załóż wieczko na kubek: 
rozpoczynając od strony zaworu 
wentylacyjnego, ustaw wieczko 
pod kątem, naciśnij je oboma 
kciukami i dociśnij na całym 
obwodzie kubka do momentu, 
w którym zostanie on szczelnie 
zamknięty.

Zamocuj pistolet na 
wieczku, dokręcając 
gwinty do uzyskania 
szczelnego połączenia.

Skieruj pistolet/kubek 
prawą stroną do 
góry i przymocuj wąż 
pneumatyczny.

Przechyl pistolet do przodu 
i do tyłu, aby odprowadzić 
powietrze znajdujące się 
między fi ltrem a adapterem.

Rozpocznij natryskiwanie. 
Natryskiwanie za 
pomocą Snap Lid 
System® przebiega tak 
samo jak za pomocą 
kubka grawitacyjnego z 
odpowietrznikiem.

Po zakończeniu natryskiwania 
obróć kubek do góry dnem i 
naciśnij spust pistoletu, aby 
umożliwić powrotny przepływ 
produktu z pistoletu do kubka. 
Odłącz Snap Lid System® i 
wyczyść pistolet.
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TylkoColad!

Snap Lid System®

Skrócona instrukcja przygotowania

SóColad!



UZUPEŁNIANIE

Odłączyć pistolet. Pociągnąć za uchwyt wieczka i rozszczelnić kubek, 
wykonując ruch po jego obwodzie. Zdjąć wieczko. Napełnić kubek 
lakierem i zamknąć wieczko.

PRZECHOWYWANIE NIEWYKORZYSTANEGO LAKIERU

Wieczko można tymczasowo zamknąć za pomocą czerwonej zatyczki Snap Lid®. 
Dostępne są również czarne wieczka do kubków Snap Lid®. Można je wykorzystać 
do dłuższego przechowywania i układania kubków Snap Lid® z niewykorzystanym 
lakierem jeden na drugim.

DOSTĘPNE CZTERY RODZAJE SITKA

Odpowiednie do wszystkich lakierów
Białe – 90 mikronów – Lakier bezbarwny
Niebieskie – 130 mikronów – Wodny lakier bazowy
Zielone – 190 mikronów – Konwencjonalny lakier bazowy
Czerwone – 280 mikronów – Podkład

Doskonała konsystencja i mieszanka pigmentów są niezwykle 
istotne dla uzyskania idealnego efektu końcowego. Mieszanie 
lakieru za pomocą Turbomix Paintsaver® pozwala skrócić 
proces, zmniejsza straty lakieru i zapewnia doskonałe 
rezultaty!

TURBOMIX PAINTSAVER®

MIESZANIE DOPASOWANE DO WYMAGAŃ

Snap Lid System® maksymalizuje przepływ powietrza, zapewniając równomierne 
rozpryskiwanie lakieru do ostatniej kropli. Dzięki temu lakier jest optymalnie 
wykorzystany, a ilość odpadów zredukowana do minimum.

NADAJE SIĘ DO 
WSZYSTKICH

TYPÓW KUBKÓW
DO MIESZANIA

ZAPROJEKTOWANY,
BY UZYSKAĆ

IDEALNĄ 
MIESZANKĘ

ZŁAM ZANIM
ZAMIESZASZ

OSZCZĘDZAJ
LAKIER

I PIGMENTY!
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Colad opracowuje specjalne możliwości dla użytkowników końcowych, 
którym zależy na efektywności procedur roboczych i zakładowych. Tutaj 
liczy się zadowolenie z pracy, wydajność, ekologia, profesjonalizm i zysk. 
Colad, inventing more.
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