
3M Autotooted
3M™ Accuspray™ Süsteem
HVLP krundipüstol

• kergekaaluline ja mugav kasutada
• lihtne ja kiire puhastada – vähendab lahusti kulu
• vähendab ülepihustamist – vähendab krundi kulu
• suurepärane peenpihustamine annab sujuva sileda pinna – vähendab lihvimisele kuluvat aega

Kasutatakse koos 3M™ PPS™ värvi ettevalmistussüsteemiga. Accuspray süsteem 
vähendab puhastamise peale kuluvat aega, suurendades samal ajal tootlikkust.

Kruntimise
lihtsustamiseks

Tänu 3M™ Accuspray™ krundipüstoli uni-
kaalsele vahetatavale pihustiotsikule tekib 
tunne, nagu kasutaks iga kord uut HVLP 
krundipüstolit.



Ära ohverda kvaliteeti 

Saad kõrgkvaliteetse lõpptulemuse, kasutades 3M HVLP krundipüstolit.
Mõeldud neile, kes nõuavad parimat ja ei rahuldu vähimaga.

Et ühendada õhuregulaatori 
mõõdik, pinguta käsitsi või kahe 
mutrivõtmega.
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Loputa pihustiotsik vastava 
lahustiga kuni otsik on krundist 
puhas. Ära pane krundipüstolit 
ega otsikut värvipüstolite 
pesumasinasse. Puhasta püstoli 
pind ning nõel lahusti ja lapiga.

8

Ühenda pihustusotsik püstoli külge – 
vajuta päästikut ja hoia seda tagasi 
kindlustades, et lukustusnupud on 
joondunud riivi avadega ning kuula 
topeltklõpsu veendumaks, et otsik 
on kindlalt ühendatud.

2

Eemalda pihustiotsik – kindlasti 
vajuta püstoli päästik tagasi ja 
tõmba otsik otse välja, et vältida 
nõela väändumist.

9

Kui sa oled lõpetanud krundipüstoli 
kasutamise, eemalda õhuvoolik ja 
3M™ PPS™ anum.
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Paigalda krundiga täidetud 
3M™ PPS™ värvi 
ettevalmistussüsteemi anum 
ning ühenda krundipüstol 
suruõhuvoolikuga.
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Tehniline info
  Kaal 323 g

  Nõela läbimõõt 1,8 mm

  Õhurõhk (päästik lõpuni vajutatud) 1,4 bar (20 psi) max

  Õhurõhk (esimene aste) 2,1 bar (30 psi) max

  Õhu tarbimine 285 L/min (10 cfm)

Kontrolli pihusti otsikut, et seal ei 
oleks kahjustusi ja see ei oleks 
kulunud, mis võib põhjustada 
vedeliku lekkimist või halba 
lõpptulemust.
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Reguleeri lehviku ja krundi voolu, 
et saavutada soovitud pihustusjälje 
suurus ja märgus. MÄRKUS: kui 
sulgete lehviku regulaatori täielikult, 
võib tekkida vajadus õhuregulaator 
uuesti seadistada.
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Reguleeri õhurõhk 2,1 bar (30 psi)  
peale, vajutades samal ajal 
päästikut  nii palju, et püstolist 
tuleb ainult õhk.
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Reguleeri õhurõhk 1,4 bar (20 psi) 
peale,  vajutades samal ajal 
päästiku lõpuni alla, et püstolist 
tuleks nii õhk kui ka kruntvärv.
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Ühenda uuesti sama pihusti otsik 
püstoli külge või kui vaja, vaheta 
see uue vastu.

12

Pühi krundipüstoli nõelalt ära 
igasugused krundijäägid.
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Nii lihtne see ongi – ainult vajuta ja pihusta
Pihustipüstoli innovaatiline tehnoloogia oli ülesehitatud 
seestpoolt väljapoole, mõeldes töö efektiivsuse ja ökonoomsuse 
peale. Uuenduslikud pihustusotsikud tekitavad väga vähese 
ülepihustamisega ühtlase pihustusjälje ja erilise peenpihustuse.

Kõrge väärtus,

lõpptulemus  
kiirus&

Vähendab puhastamisele 
kuluvat aega

Vähendab lahusti 
tarbimist

Vähendab lihvimisele 
kuluvat aega

Tootekood Iseloomustus

16570 3M™ Accuspray™ krundipüstol HG09 (1 HVLP krundipüstol & 3 pihustusotsikut)

16610 3M™ Accuspray™ pihustusotsiku dispenser ja 2 lisakomplekti (sisaldab 8 otsikut)

16611 3M™ Accuspray™ Atomizing Head otsikute komplekt (sisaldab 24 otsikut)

16571 3M™ Accuspray™ krundipüstoli nõel

16574 3M™ Accuspray™ õhuregulaatori mõõdik

Loob “nagu uue” püstoliga 
töötamise tunde

Vähendab krundi 
tarbimist

Sujuvam ja siledam 
lõpptulemus

Vähendab 
ülepihustamist

Parandab üleminekute 
efektiivsust

€
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