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Ficha de dados técnicos  

Dados gerais 

 
Número de artigo: 10900 
 

Descrição: Bico de ar comprimido com válvula 
                    

 

 

 

  

 

Especificações:  

O bico de ar comprimido com válvula da Colad é o acessório perfeito para direcionar o fluxo de ar 
comprimido sem, perda de pressão, para o local exato onde o ar é necessário. Adequado para direcionar o 

ar sobre a tinta e as massas. O bico também pode ser utilizado para remover poeira ou para baixar a 
temperatura dos objetos. 

 
Funcionalidades e benefícios: 

• Reduz os custos de secagem, arrefecimento e aplicação, uma vez que o ar é concentrado no local 

específico durante o seu trabalho de preparação e polimento de superfícies de pintura  

• Ferramenta de baixo custo que melhora a realização da tarefa 

• O bico tem uma válvula reguladora de ar incluída para aumentar ou diminuir o fluxo de ar 
 

Aplicação: 
Pode ser usado para soprar poeira ou partículas em excesso de determinadas áreas. Também pode ser 

utilizado para diminuir o tempo de cura dos produtos de secagem ao ar (base/ massas, etc.) Com a ajuda 

da "forma de leque", a área de operação pode ser ajustada de larga para estreita (de acordo com a 
distância até à superfície).  

 
Especificação técnica: 

Cor amarelo 

Conteúdo 1 peça + válvula reguladora de ar 

Unidade de embalagem 100 unidades por caixa 

Pressão de funcionamento 100 psi (7 bar) 

Pressão de disparo 115 psi (8 bar) 

Temperatura máx. de 
funcionamento 

77 graus  

Ligação ¼” BSPT  

Material ABS 

Tamanho Aproximadamente: 10 cm  

 

 
Produtos relacionados: 

Código artigo: 0008xxx – Descrição: Hamach Pistola ESG 
 

Isenção de responsabilidade 

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. 
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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. 

 

Criado por: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Baixos, T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

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

