HVLP TURBOFORCE™ 7.0/9.0/9.5
Beknopte handleiding

OPGELET

Deze procedure is voor waterhoudende producten. Voor producten gebaseerd op solventen (bijv. oplosmiddelen)
moet u de raadgevingen in verband met brand- en explosiegevaar raadplegen in de gebruikershandleiding.
* Raadpleeg de Graco gebruikershandleiding bij elke machine voor meer informatie.

OPSTELLEN

Sluit de luchtslang aan op het pistool en de turbine.

Vul de beker voor
driekwart. Zet de beker
vast op het pistooldeksel.

Sluit de luchtslang van
het spuittoestel aan op de inlaatfitting van het pistool.

KIES DE JUISTE TIPGROOTTE
Neem voor weinig opbrengst
of licht visceus materiaal de
kleinere spuitmonden.
Neem voor hoge opbrengsten
of licht visceus material de
grotere spuitmonden.

Materiaal
Onderdeelnummer
Afmeting

Materiaalset #2 Materiaalset #3 Materiaalset #4 Materiaalset #5 Materiaalset #6 Turbine Eenheid

256946
0.032

256947
0.051

256948
0.071

256949
0.087

256950
0.098

Kleurstof
Inkt
Veegvrije beits
Autolak
Lak
Beits
Email
Epoxy
Urethaan
Vernis
Primer
Industriële afwerking
Latex
Multi-Spec
Butyraat
Nitraatvernis
Muurverf op oliebasis

7.0

9.0

9.5

NOOT : lees de handleiding van het pistool voor aanbevelingen voor lager verfverbruik.

BEDIENING
(D)

™

HVLP EDGE Pistool

www.graco.be

Zet de luchtkap in de juiste stand
voor het gewenste spuitpatroon.

(E)

Controleer of de veiligheidspal van de trekker
in de stand spuiten staat (E), en niet in de stand
voor het verwijderen van de naald (D).

SPUITEN
Nozzle

Plug de voedingskabel van de turbine
in een geaard stopcontact.

Zet de turbine aan.
Wacht enkele minuten voordat
u gaat spuiten zodat de turbine
kan opwarmen.

Luchtkap
Draai de luchtkap om
de gewenste richting
te verkrijgen.

Borgring
Draai de luchtkap met de borgring dicht.

Richt het pistool op het te spuiten oppervlak
en houd daarbij een afstand aan van 30 cm.
Beweeg het pistool voordat u met spuiten begint.

UITZETTEN

Zet de turbine uit.

Ontgrendel de beker.

REINIGING
Koppel pistool en vulbeker los van elkaar en reinig alle delen met water.

SPUITHOEVEELHEID EN PATROON AFSTELLEN*

Zet turbine uit.

INSTALLATIE VAN DE OPTIONELE ARTISAN-LUCHTKLEP*

Verwijder de afdopping. Plaats de Artisan- luchtklep in de plaats daarvan.

* Met deze opties werkt het HVLP-EDGE Pistool op dezelfde manier als het vorige HVLP-Pistool.
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