
Quando está a fazer um trabalho de pintura, não basta ter um ótimo resultado; também 
quer conseguir esse resultado de forma eficiente e fácil. Esta brochura mostra-lhe como os 
acessórios e peças certos podem ajudar a conseguir isso.

ACESSÓRIOS E PEÇAS
Tire o máximo rendimento do seu equipamento de pintura airless
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As peças sobresselentes continuam a ser compradas com base no seu preço. No entanto,  
é um gasto que lhe permite poupar bastante, em comparação com os riscos associados.

Como reconhecer peças Graco genuínas

Logótipo Graco gravado

O logótipo Graco está gravado 
na maioria dos nossos eixos de 
pistão, tubos e camisas.

Autocolante holográfico

Vai sempre encontrar um 
autocolante holográfico na 
embalagem de um conjunto  
de reparação Graco genuíno.

Resistentes e robustas

As peças Graco são mais 
resistentes e mais robustas do  
que as de outros fabricantes.

Três motivos pelos quais deve escolher peças genuínas

1  I  Segurança
As peças Graco apresentam a melhor 
qualidade possível. As peças feitas por 
outros fabricantes são menos robustas 
e, como resultado, menos seguras. 
Imagine, por exemplo, uma mangueira 
de pintura que não consegue suportar 
a pressão e descargas operacionais.

2  I  Garantia
As condições da garantia apenas 
se mantêm válidas se forem usadas 
peças genuínas. A garantia Graco não 
cobre defeitos ou danos causados por 
peças que não tenham sido fabricadas 
pela Graco.

3  I  Tempo e dinheiro
Apenas pode conseguir um 
desempenho de topo e evitar 
paralisações usando peças genuínas. 
As peças mais baratas acabam por lhe 
custar mais tempo e dinheiro: custos 
adicionais de reparação, horas extra 
de trabalho, etc.

AS VANTAGENS DAS PEÇAS 
GRACO GENUINAS
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Pintar um teto alto? Estes 
acessórios fazem a diferença

Bico de pintura

Extensão de bico

Mangueira de pintura

Com o bico de pintura certo, poupará no consumo 
de tinta e reduzirá o tempo do trabalho.

As extensões de bico eliminam os problemas  
do trabalho com escadotes e/ou andaimes.

Com uma mangueira de pintura extra longa, pode 
deixar o seu pulverizador no mesmo sítio enquanto 
trabalha.

Os acessórios são componentes essenciais em qualquer arsenal de pintura profissional.  
Todas as máquinas Graco foram criadas para serem eficientes e os acessórios certos estão 
disponíveis para completar o conjunto.

Dois motivos pelos quais os acessórios são importantes

Desde a aplicação de uma camada fina à pintura de 
paredes altas, tudo pode ser feito de forma eficiente com 
apenas uma unidade e se usar os acessórios certos.  
Isto permite-lhe lidar com uma vasta gama de tarefas, 
usando apenas um pulverizador.

Os acessórios podem fazer a diferença entre fazer lucro ou 
perder dinheiro com um trabalho. Ao adaptar devidamente 
a sua unidade à situação, pode assegurar resultados ideais 
e, acima de tudo, trabalhar com grande rapidez.

A IMPORTÂNCIA DE TER OS 
ACESSÓRIOS CERTOS

1  I  Uma unidade, várias aplicações 2  I   Trabalhe mais rápido e com  
mais eficiência
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Desde pistolas de pintura e bicos, a extensões e mangueiras, depósitos de material e rolos  
de sacos, os acessórios ajudam a adaptar a sua unidade ao trabalho em causa.

PISTOLAS DE PINTURA SEM AR

Pistola FTx™

• Para trabalhos de alto 

acabamento

• Desempenho, confiabilidade e 

conforto

Pistola Silver Flex™

• Para aplicações de pintura 

airless e traços rodoviários

• Ligação direta para mangueiras 

de grande diâmetro

Pistola Contractor™

• Ideal para pintar grandes áreas

• Pega robusta, mas confortável

Pistola TexSpray™ azul

• Para revestimentos airless 

com gesso, mástique 

e revestimentos

• Grande passagem de fluído 

e mola robusta para trabalhos 

e volumes maiores

Pistola em linha Contractor™

• Posição de trabalho confortável 

graças à ligação direta 

à extensão

• Ideal para pintar com 

extensões, rolos de pintura, etc.

Pistola em linha TexSpray™

• Fluxo máximo com materiais 

mais espessos

• Pega de polímero moldado para 

uma pega ultraconfortável

Pistola Silver Plus™

• Perfeito para pulverizar 

materiais mais espessos

• Leveza, para uma capacidade 

de manobra facilitada

OS ACESSÓRIOS CERTOS  
PARA TODAS AS SITUAÇÕES

A Graco tem uma gama de tipos de pistolas para cumprir 
todas as suas necessidades. Todas estão equipadas com 
funcionalidades únicas para assegurar resultados de pintura 
ideais e facilidade de utilização em qualquer situação.

• Redução nas gotas de tinta que se espalham durante 
a pintura

• Ergonomia no cabo da pistola
• Simplicidade no fecho de segurança

• A pistola Airless mais simples e 

leve de sempre

• Pulverize durante todo o dia 

com menos cansaço

Pistola Contractor™ PC
Pistola Contractor™ PC Compact 
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BICOS

EXTENSÃO DE BICO

Não é necessário escadotes e andaimes para pintar paredes 
e tetos altos com pintura. Com a extensão da ponta com 
o comprimento certo, é possível concluir o trabalho de uma 
só vez.

• Encaixa facilmente em qualquer pistola airless
• Vem com um suporte de bico como padrão
• Seleção de vários comprimentos de 25 cm a 2 m
• Também disponível com a válvula CleanShot™

O bico LP verde
Baixa Pressão

FFLP para aplicações de 

alto acabamento, LP para 

paredes, tetos e chão

O bico PAA azul
Aplicações Airless Profissionais

Para trabalhos de pintura 

interiores e exteriores em 

residências e em projetos 

comerciais e industriais

O bico HDA castanho
Aplicações robustas e texturadas

Para trabalhos de pintura 

interiores e exteriores 

e materiais muito pesados, 

incluindo gesso airless

O bico amarelo
Aplicações de marcação de pavimentos

Para pintar linhas em 

estacionamentos, estradas, 

chão de armazéns, 

cruzamentos e campos de 

prática desportiva.

Bico WideRAC™
60cm de leque de pintura

Para trabalhos de pintura 

interiores e exteriores 

que requeiram um alto 

rendimento

Os adaptadores superiores RAC X™ da 
Graco são bicos de pintura duradouros 
e de alta qualidade. Foram especificamente 
concebidos para produzir um padrão de 
pintura consistente com o tempo.

• Maximize os seus resultados e melhore a qualidade do seu trabalho
• Disponível numa ampla gama de tamanhos e para diferentes materiais
• Fácil de reconhecer graças a um código de cores específico para cada 

aplicação

Tecnologia  
SmartTip
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OS ACESSÓRIOS CERTOS  
PARA TODAS AS SITUAÇÕES

FILTROS

BOMBAS

MANGUEIRAS

DEPÓSITOS PARA MATERIAL

Os filtros mantêm a sujidade e os contaminantes fora do 
sistema de pintura. Os nossos filtros de design EasyOut™ 
filtram a tinta de dentro para fora, prendendo com eficácia 
quaisquer resíduos.

• Minimize a probabilidade de ter bicos entupidos 
e maximize a qualidade do seu acabamento

• Três tipos de filtros, disponíveis em diferentes tamanhos: 
filtro de entrada 1 , filtro de bomba 2  e filtro de pistola 3

• Remoção muito fácil, para limpeza e reutilização

As mangueiras BlueMax™ II da Graco são os mais 
recentes na tecnologia de mangueiras. Não só são fáceis 
de conectar, como também mantêm o mais alto nível de 
desempenho até à pistola.

Para mangueiras mais compridas do que 15 metros, 
aconselhamos a escolha de um diâmetro maior.  
Isto assegura o máximo desempenho para a pistola.

• As mangueiras mais leves e mais flexíveis do mercado
• Disponíveis em diâmetros de 3/16", 1/4" e até 1/2"
• Seleção de vários comprimentos de 4,5 a 30 m

Se a sua bomba der o último suspiro após várias horas de 
utilização, a sua máquina fica sem poder funcionar. É por isso 
que a Graco criou uma vasta gama de baixos de bomba de 
substituição. Estará de volta às pinturas num instante.

Os depósitos para material alimentam a bomba usando 
a gravidade. Graças à sua grande capacidade, pode trabalhar 
durante intervalos mais longos, antes de ter de reabastecer.

Use o depósito de material com um rolo de comprimir sacos 
se estiver a usar material embalado em sacos de plástico.

• Substitua o baixo de bomba em menos de um minuto e 
sem quaisquer ferramentas

• Sem interrupções: com um baixo de bomba 
sobresselente à mão, pode sempre voltar ao trabalho

• Bombas disponíveis para todos os pulverizadores 
Graco, pequenos ou grandes

• Muito vantajosos quando se usam materiais mais 
espessos como gesso e enchimento

• Útil para armazenamento provisório ou transporte de 
material

• Fácil de movimentar graças aos grandes pneus
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ROLOS

Se circunstâncias como ambientes ventosos impossibilitarem 
a pintura, pode aplicar a tinta usando um rolo elétrico ou 
JetRoller™. Combinam o rolo e a pintura numa só ação, 
assegurando que não sai tinta para fora.

• Ergonómico: não é necessário mergulhar 
constantemente o rolo no tabuleiro da tinta

• Sem interrupções durante a utilização do rolo, 
para não haver manchas de tinta posteriormente

• Distribuição uniforme da tinta sobre a felpa do 
rolo

Rolos elétricos

• Em combinações rígidas 

e telescópicas, com 

comprimentos de 30  

a 180 cm

• Várias felpas disponíveis, 

para superfícies suaves ou 

irregulares

TSL™

• Mistura-se com a tinta e evita 

que esta seque no baixo de 

bomba da unidade

• Não causa manchas no 

acabamento (ao contrário de 

outros produtos)
JetRoller™

• Extensível: o comprimento 

do rolo pode ser ajustado 

consoante o trabalho

• Adequado a todos os rolos 

do mercado (18 cm, 25 cm 

e 45 cm)

Pump Armor™

• Não diluído: lubrificante 

e anticongelante para 

armazenamento da bomba 

a longo prazo

• Diluído em água (20%): líquido 

de limpeza diária para a sua 

unidade

LÍQUIDOS DE MANUTENÇÃO

Uma boa manutenção prolonga a vida útil da sua unidade. 
O TSL™ e o Pump Armor™ são dois líquidos que pode usar 
para assegurar um funcionamento adequado e duradouro do 
seu baixo de bomba e unidade.

CLEANSHOT™

Um potencial problema quando se usa uma extensão  
é o lançamento de tinta ou gotas que caem no bico  
de pintura. Uma solução fácil é o encaixe de uma válvula 
CleanShot™ na extensão.

• Elimina gotas e escorrimentos de tinta do bico
• Pode ser encaixado em qualquer extensão de bico
• Pode ser rodado a 360° para que esteja sempre 

a pulverizar de forma perpendicular à superfície



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT
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Apresentamos o novo modelo a seguir em tecnologia de pistola pulverizadora Airless. 

Você procura o máximo conforto e controlo — a Contractor PC e a Contractor PC Compact oferecem. 

cumpriu! Experimente! 

As pistolas de pulverização Airless Contractor PC e Contractor PC Compact contêm inovações exclusivas 

Graco em termos de conforto e durabilidade que lhe facilitarão todos os trabalhos: uma ferramenta 

personalizada e um acabamento sempre excecional. Escolha a pistola que se adapta melhor à sua mão. 

Escolha o tamanho. Pulverize todos os trabalhos.

Conforto e controlo
DURANTE UMA PULVERIZAÇÃO PROLONGADA 

Visite www.graco.com/contractorPCgun para obter mais informações

19Y445 (pistola e 
tubo flexível) 

Referência:  
19Y350  

(apenas pistola)

Uma das pistolas mais 
leves e confortáveis 
jamais construída 

• Termine o trabalho mais rapidamente e com menos 
cansaço 
Tenha a mais leve e confortável experiência de pulverização 

de sempre. 

• Regulação do gatilho E-Z Fit para uma utilização 
personalizada 
Agora pode personalizar rapidamente o comprimento do 

gatilho para que se adapte a qualquer tamanho de mão ou 

situação.

• Tecnologia inovadora para pulverização prolongada

 Tempo de inatividade reduzido graças à possibilidade de 

reposição imediata do filtro .


