
3M Produtos para Reparação Automóvel
3M™ Sistema Accuspray™

Pistola de Aparelho HVLP

Reduz o consumo de aparelho
- Minimiza a pulverização

Melhora a produtividade
- Menor tempo de pulverização de aparelho
- Reduz o tempo de lixagem do aparelho
- Reduz a limpeza da pistola

Maximiza o benefício do Sistema de Preparação
de Pintura PPS™ da 3M
- Reduz o tempo de limpeza da pistola
- Usa menos solventes de limpeza
- Diminui o custo de reciclagem
- Melhora a produtividade e a rentabilidade

Umaestreia de
Sucesso
Graças à boquilha pulverizadora descartável da 
pistola Accuspray™ da 3M, única no mercado, é 
como ter uma nova pistola de aparelho HVLP
cada vez que se usa.

Outra ideia inovadora da equipa de desenvolvimen-
to que inventou o Sistema de Preparação
de Pintura PPS™ da 3M.



Como
Funciona
o Sistema

Enrosque à mão ou use duas 
chaves para ligar o regulador de ar  

1

Enxague a boquilha descartável 
com o solvente adequado até que 
esta esteja limpa. Não coloque a 
pistola na máquina de lavar pisto-
las. Limpe o corpo da pistola com 
um pano embebido em solvente 

8

Encaixe a boquilha pulverizadora des-
cartável na pistola – prima o gatilho a 
fundo e sustenha, certificando-se que 
os botões da boquilha estão alinhados
com os furos da pistola – ouça o duplo 
clique para ter certeza que está total-
mente encaixado

2

Retire a boquilha descartável – 
Certifique-se de premir o gatilho a 
fundo para evitar dobrar a agulha, 
e puxe a boquilha pressionando os 
dois botões com força 

9

Quando terminar de usar o 
sistema, remova o fornecimento 
de ar e o PPS™ da 3M 

7

Encaixe o PPS™ da 3M com apa-
relho e ligue o equipamento de ar 
comprimido

3

Não Sacrifique a Qualidade 
Obtenha o acabamento de uma pistola premium 
HVLP por um preço muito menor. Criada para quem 
procura o melhor e não se contenta com menos.



Inspeccione a boquilha descartá-
vel para identificar qualquer dano 
que possa afectar o desempenho 
ou o acabamento do trabalho 

11

Ajuste o leque e o fluxo para atingir o 
tamanho e consistência desejados do 
padrão de pulverização. IMPORTANTE: 
quando fechar completamente o ajuste 
do leque pode ser necessário reajustar 
o regulador de ar.

6

Ajuste a pressão do ar a 2,1 bar 
(30 psi) para a primeira etapa 
(somente ar)

4

Ajuste a pressão do ar a 1,4 bar 
(20 psi) para a segunda etapa (ar 
e fluído)

5

Volte a colocar a mesma boquilha 
descartável ou quando seja neces-
sário substitua por uma nova 

12

Limpe o resíduo remanescente na 
agulha 

10

Dados Técnicos
  Peso 323gr (11.4 oz)

  Tamanho da Boquilha 1.8 mm

  Pressão de Trabalho (Gatilho a fundo) 1.4 bar (20 psi) max

  Pressão de trabalho (Primeira etapa) 2.1 bar (30 psi) max

  Consumo de Ar 285 L/min (10 cfm)



Basta Ligar e Pulverizar
Este produto revolucionário permite-lhe ter sempre que queira
uma pistola de alta qualidade HVLP.  A inovadora tecnologia foi criada
especialmente para uma aplicação eficiente e económica do
material. Estas boquilhas descartáveis permitem-lhe obter um grande
leque, com muito pouca pulverização e uma excelente atomização.

Elevado

Velocidade e Rendimento  
Acrescentado em

Reduz o Tempo
de Limpeza

Reduz o Consumo
de Solventes

Diminui o Tempo
de Lixagem

Refª Descrição Unidades/Caixa Caixas/Embalagem

16570 Pistola de Aparelho 3M™ Accuspray™ Modelo HG09 (1 pistola HVLP e 3 boquilhas descartáveis) 1 1

16610
Dispensador de Boquilhas descartáveis 3M™ Accuspray™ e 2 caixas de boquilhas (2 caixas = 
8 boquilhas)

1 1

16611 Boquilhas descartáveis 3M™ Accuspray™ 4 6

16571 Agulha de Fluído 3M™ Accuspray™ 1 1

16574 Regulador de ar 3M™ Accuspray™ 1 1
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Pistola Nova em Cada 
Aplicação

Reduz o Consumo
de Aparelho

Acabamento
mais Fino

Reduz a
Pulverização

Melhora a Relação
da Transferência

www.3M.com/pt/produtosautomoveis


