
Instale o adaptador do Snap 
Lid System® específi co para 
o seu modelo de pistola 
de pintura com uma chave 
22. Mantenha o adaptador 
instalado na pistola de 
pintura.

Misture a tinta no copo: a mistura, 
dissolução e agitação mecânica 
podem ser efetuadas no copo do 
Snap Lid System® antes de a tampa 
do Snap Lid System® ser encaixada.

Encaixe a tampa no copo: 
começando pelo lado mais 
próximo da saída de ar com a 
tampa em ângulo, empurre para 
baixo com ambos os polegares 
e pressione à volta do perímetro 
da tampa até que esta fi que bem 
encaixada no copo e a vedação 
seja conseguida.

Encaixe a pistola de 
pintura na tampa, 
rodando as roscas e 
apertando com fi rmeza.

Rode o conjunto da 
pistola/copo com o 
lado direito para cima 
e instale a mangueira 
de ar.

Incline a pistola de pintura 
para a frente e para trás, 
para libertar o ar entre o 
fi ltro e o adaptador.

Agora, pode iniciar a 
pintura. O Snap Lid 
System® irá pintar como 
um copo ventilado.

Quando terminar a pintura, vire o 
copo ao contrário e puxe o gatilho 
da pistola de pintura para permitir 
o refl uxo do produto para dentro 
do copo a partir da pistola. Retire 
o Snap Lid System® e limpe a 
pistola de pintura.
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PARA RECARREGAMENTOS

Retire a pistola de pintura. Puxe a aba e solte a vedação num 
movimento circular para retirar a tampa. Volte a encher o copo com tinta 
e vede novamente a tampa.

ARMAZENAMENTO DE TINTA NÃO UTILIZADA

A tampa pode ser temporariamente vedada com as Snap Lid® Vendantes 
das tampas de encaixe vermelhas. Também se encontram disponíveis 
as Snap Lid® Tampas copos pretas, que podem ser utilizadas para um 
armazenamento mais longo e para empilhar copos Snap Lid® com tinta não 
utilizada.

QUATRO MICRAGENS DISPONÍVEIS

Adequados para todo tipo de aplicacções:
Branco - 90 micron – Verniz 
Azul – 130 micron – Tinta base água
Verde – 190 micron – Tinta base dissolvente
Vermelho – 280 micron – Primário 

A mistura homogênea de pigmentos é crucial para um 
resultado fi nal impecável. Utilizar o Turbomix Paintsaver®

acelera o processo, minimiza o desperdicio de tinta e 
garante um resultado perfeito. 

TURBOMIX PAINTSAVER®

MISTURE EXATAMENTE O QUE PRECISA

O Snap Lid System® maximiza o fl uxo de ar para um padrão de pintura consistente 
até à última gota. Deste modo, proporciona uma utilização ótima da tinta, com o 
mínimo de desperdício.

ADEQUADO PARA 
TODOS OS

TIPOS DE COPOS 
DE MISTURA

CONCEBIDO 
PARA CONSEGUIR 

A MISTURA 
PERFEITA

QUEBRAR ANTES DE 
MISTURAR

PARA POUPAR
TINTA E

PIGMENTOS!

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.pt

A Colad concebe oportunidades únicas para os utilizadores fi nais, 
centradas em obter resultados dentro dos procedimentos de trabalho 
e das empresas. Estamos a falar de mais alegria no trabalho, efi ciência, 
sustentabilidade, profi ssionalismo e lucro. Colad, inventing more.
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