SaniSpray HP

™

Pulverizadores airless de alta produção, projetados especificamente
aplicar / pulverizar produtos químicos para desinfetar e desodorizar
mais rapidamente.

SPRAY COM CONFIANÇA
ALTA VELOCIDADE E PRODUTIVIDADE
Escolha o modelo SaniSpray HP para que seu fluxo atenda aos requisitos do trabalho.
ATOMIZAÇÃO E COBERTURA HOMOGÊNICAS
Permite atomização adequada para cobrir superfícies de maneira rápida e homogênea para desinfetar e
higienizar de maneira eficaz.
CONSTRUÍDO PARA SUAS APLICAÇÕES
Construído exclusivamente com materiais da mais alta qualidade, compatíveis com desinfetantes,
desinfetantes e desodorizantes, diferentemente dos equipamentos tradicionais de pintura sem ar.
COM TUDO NECESSÁRIO PARA COMEÇAR AGORA
Pronto para pulverizar logo após desembalar, com tudo o que você precisa; basta adicionar o desinfetante e
começar a trabalhar.

Apresentando o SaniSpray HP da Graco
O primeiro equipamento airless de alta produção da indústria, fabricado
expressamente para trabalhos de higienização, desinfecção e desodorização.

Os produtos Graco SaniSpray HP foram projetados para revestir superfícies uniformemente, sem pingar ou
derramar, de modo que o desinfetante permaneça pelo tempo indicado nas especificações.
Não deixe seu sucesso ao acaso.
As soluções SaniSpray da Graco incluem tecnologias proprietárias e inovadoras para fornecer a mais alta
produtividade para todos os trabalhos de limpeza, não importa quão grande ou pequeno.

CONFIE À GRACO O SEU PROCESSO DE DESINFECÇÃO E DESINFECÇÃO
A Graco está comprometida em oferecer produtos da mais alta qualidade disponíveis.

QUALIDADE DE CONSTRUÇÃO AMERICANA DESDE 1926
Los equipos profesionales de pulverización de Graco, 100 % probados en fábrica y de eficacia demostrada, se han diseñado,
fabricado y ensamblado en EE. UU. con componentes de todo el mundo.

SERVIÇO E SUPORTE LÍDERES DO SETOR
Cobrimos 100% com assistência completa ao produto.

Use SaniSpray HP para trabalhos de desinfecção e
desodorização de alta produção... EM QUALQUER LUGAR

SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS

TRANSPORTE

PAVILHÕES E INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS

CUIDADOS DE SAÚDE

ALOJAMENTO E EDUCAÇÃO

HOSPEDARIA

www.graco.com/sanispraypt

Nem todos os pulverizadores sem ar são iguais. Somente os pulverizadores Graco SaniSpray HP
são projetados e fabricados especificamente para serem compatíveis com produtos químicos de
desinfecção e desinfecção e para serem aplicados com a máxima eficiência.

SANISPRAY HP :
ALTA VELOCIDADE E PRODUTIVIDADE
Escolha o modelo SaniSpray HP para que seu fluxo atenda aos requisitos do trabalho.

OFERECE UMA COBERTURA DE ATOMIZAÇÃO HOMOGÊNEA
Permite a atomização adequada para cobrir superfícies de forma rápida e homogênea
para desinfetar e higienizar com eficácia.

CONSTRUÍDO PARA SUAS APLICAÇÕES
Construído de forma exclusiva com materiais da alta qualidade compatíveis com
desinfetantes, higienizantes e desodorizantes, o que diferencía dos equipamentos
tradicionais de pintura airless.

COM TUDO NECESSÁRIO PARA COMEÇAR AGORA
Pronto para pulverizar logo após desembalar, com tudo o que você precisa; basta
adicionar o desinfetante e começar a trabalhar

MODO ANTIGO
Aplicação pouco
homogénea

•
•
•

Cobertura pouco homogénea com respringos e gotas
É necessário uma etapa adicional para limpar a área
Os pequenos reservatórios requerem

COM SANISPRAY HP
Espesor
uniforme

COBERTURA HOMOGÊNEA DE PONTA
A PONTA
•
•
•
•
•

Cobertura de aplicação homogênea com método de pulverização fino ou de
alta produção
Cobertura de toda a superfície para cumprir os requisitos de tempo de
permanência dos produtos químicos.
Método de aplicação mais rápido
É possível escolher entre diversos tamanhos de bicos
RAC X LP (Porta Bico) de troca rápida para atender necessidades de largura e
velocidade de pulverização.

www.graco.com/sanispraypt

Um pulverizador para cada trabalho
Toda a linha de pulverizadores SaniSpray HP foi projetada para
oferecer o mais alto nível de produtividade em todos os trabalhos. Seja
tratando uma sala pequena ou um complexo inteiro, existe um modelo
SaniSpray HP com o desempenho necessário para realizar o trabalho.

60
60

litros ou
menos a cada

litros ou
menos a cada

TECNOLOGIA PATENTEADA

TECNOLOGIA PATENTEADA

SaniSpray HP 20 **

SaniSpray HP 20

PULVERIZADOR PORTÁTIL SEM FIO |

N.º PEÇA 25R945 (230V CEE)
N.º PEÇA 25R950 (230V UK)

PULVERIZADOR PORTÁTIL COM FIO |

PULVERIZAÇÃO DE ATÉ 0,6 L POR MINUTO
SISTEMA DE SACOS FLEXLINER 1.25L PARA ENCHER E

PULVERIZAR

• Pulverização prolongada entre recargas
• Pulverize em qualquer direção, mesmo de cabeça para baixo

BOMBA DE PISTÃO AIRLESS TRIAX ™ COM PROCONNECT ™
BICOS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• Escolha entre 9 bicos RAC X LP para atender aos requisitos e o
tempo de residência do seu desinfetante

EXTENSÃO DE SPRAY DE 40 CM

• Fornece alcance adicional
• Reduz a exposição a produtos químicos pelo operador

O SaniSpray HP 20 sem fio inclui:

MOTOR DE CC ESCOVADO

• Motor confiável e sem faíscas que pulveriza produtos químicos à
base de álcool (inflamáveis)

CARREGADOR E (2) BATERIAS DEWALT® ION LITHIUM
18V***
• Pulverize até 9,5 litros em cada carga

** Não deve ser usado com materiais à base de álcool (inflamáveis).
*** DEWALT® e o logotipo DEWALT são marcas registradas da DEWALT Industrial Tool Co.
e são usadas sob licença.

N.º PEÇA 25R943 (230V CEE)
N.º PEÇA 25R949 (230V UK)

200

400

litros ou
menos a cada

litros ou
menos a cada

TECNOLOGIA PATENTEADA

TECNOLOGIA PATENTEADA

SaniSpray HP 65

PULVERIZADOR PORTÁTIL COM RESERVATÓRIO
N.º PEÇA 25R946 (230V CEE) N.º PEÇA 25R948 (230V IT/DK/H/UK)

3X MAIS RÁPIDO QUE O SANISPRAY HP 20

SaniSpray HP 130

PULVERIZADOR PORTÁTIL SEM CABLE |N.º PEÇA 25R947 (230V CEE)
N.º PEÇA 25R951 (110V UK)

2 VEZES MAIS RÁPIDO QUE O SANISPRAY HP 65
PRODUTIVIDADE DE 2 PISTOLAS

RESERVATÓRIO DE 5,7L POUR & GO

• O reservatório proporciona tempo de pulverização prolongado, além
de portabilidade independente

SISTEMA AUTOMÁTICO GRAB & GO

• Transporte o pulverizador e o material juntos - a tampa evita
respingos e derramamentos durante o transporte

• O pulverizador sem ar desinfetante de alta produção disponível no
mercado
• Atuação simultânea com duas pistolas para atingir a taxa máxima de
desinfecção

PULVERIZAÇÃO DE QUALQUER RECIPIENTE
• Pulverização longa sem recargas

MAIOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EM QUALQUER LUGAR

MAIOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EM QUALQUER LUGAR

MOTOR DC PODEROSO

CONTROLE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL SMARTCONTROL ™

CONTROLE DE FLUXO AJUSTÁVEL

PROJETO DE CARRINHO PARA ROLAR E CARREGAR

• Adicione até 90 m de mangueira para pulverizar em qualquer lugar
• O motor DC com pára-faíscas fornece a capacidade de pulverizar
produtos químicos à base de álcool (inflamáveis)

BOMBA DE PISTÃO AIRLESS PROX ™ COM PROXCHANGE ™
PISTOLA SANISPRAY HP LIGERA ™

• Permite que os produtos sejam aplicados mais rapidamente para
acelerar o processo de desinfecção

BICOS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• Escolha entre 12 bicos de pulverização RAC X para atender aos
requisitos de pulverização e ao tempo de permanência do seu
revestimento

EXTENSÃO DE SPRAY DE 40 CM

• Fornece alcance adicional
• Reduz a exposição a produtos químicos pelo operador

• Adicione até 90 m de mangueira para pulverizar em qualquer lugar
• O controle de faixa total permite cobrir uniformemente a superfície de
objetos específicos ou aplicar uma névoa fina na área
• Mova facilmente o pulverizador e o balde junto com o produto químico

BOMBA DE PISTÃO ENDURANCE ™ COM PROCONNECT
PISTOLA LEVE SANISPRAY HP

• Permite que aplicativos mais rápidos simplifiquem o processo de
desinfecção

BICOS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• Escolha entre os 17 bicos de pulverização RAC X para atender
aos requisitos de pulverização e ao tempo de permanência do seu
revestimento

EXTENSÃO DE SPRAY 40 CM

• Fornece alcance adicional
• Reduz a exposição a produtos químicos pelo operador

ADVANTAGE DRIVE ™ E MOTOR MAXPOWER ™

• Motor confiável e sem faíscas que pulveriza produtos químicos à base de
álcool (inflamáveis)

www.graco.com/sanispraypt

SaniSpray HP

™

As especificações técnicas
Todo o equipamento é enviado
completamente pronto para pulverizar:

Nome do modelo:

Números de peça:
Fluxo máximo (l / min)
tamanho máximo bocal
Barra de pressão (psi)

SaniSpray
HP 20*

SaniSpray
HP 20

SaniSpray
HP 65

SaniSpray
HP 130

Pulverizador portátil
com fio

Pulverizador portátil
sem fio

Pulverizador portátil
com reservatório

Pulverizador com carrinho e
2 pistolas

25R943 (230V CEE)

25R945 (230V CEE)

25R946 (230V CEE)

25R947 (230V CEE)

25R949 (230V UK)

25R950 (230V UK)

25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

25R951 (110V UK)

0,6

0,6

1,9

3,8
Possibilidade de usar 2 pistolas
ao mesmo tempo

0,019"

0,019"

0,023"

0,031"

Ajustável
69 bar (0-1000 psi)

Ajustável
69 bar (0-1000 psi)

Ajustável
69 bar (0-1000 psi)

Ajustável
69 bar (0-1000 psi)

Tamanho de partícula ajustável
Tamanho de partícula ajustável
Tamanho de partícula ajustável
Partículas ** em tamanho TTamanho de partícula ajustável
névoa fina para pulverização grossa névoa fina para pulverização grossa névoa fina para pulverização grossa névoa fina para pulverização grossa
de mícrons
Enchimento e pulverização de
Enchimento e pulverização de
Despeje e leve
Alta produção Use QUALQUER
Capacidade

tanque de 1,25 l

Suprimentos de energia
Inclui

tanque de 1,25 l

Com fio 230V CEE
Com fio 230V UK

Baterias de íon de lítio
sem fio DEWALT 18V

• Bico de pulverização multa
313
• Bicos de pulverização grossa
515 e 619
• Extensão de spray de 40 cm
(26B143) 5 sacos FlexLiner
• Rolha e saco de
armazenamento

5,7 l de tanque

recipiente

Com fio 230V CEE
Sem fio 230V IT,DK,CH,UK

Com fio 230V CEE
Sem fio 110V UK

• 313 Bico de Pulverização Fina
• Ponta de pulverização grossa
515 e 619
• Extensão de spray de 40 cm
(26B143)
• (2) Baterias de íon de lítio
DEWALT 18V, máx. 2,0 Ah
Carregador
• 5 malas FlexLiner
• Rolha e saco de
armazenamento

• SaniSpray HP Gun (25R874)
• BlueMax II da 1/4 "x 15m
• Mangueira flexível BlueMax II
de 1/8 "x 1,4 m
• Ponta de pulverização fina
(515)
• Bicos de pulverização
grosseiros e médios (617 e
619) alta produção
• Extensão de pulverização 40
cm (26B143)

✓

✓

✓

• (2) Pistolas HP SaniSpray
(25R874)
• (2) Mangueira BlueMax II 1/4
"x 15 m
• (2) mangueira flexível
• BlueMax II 1/8 "x 1,4m
• (2) Extensão de spray de 40
cm (26B143)
• Bicos de pulverização fino
(2-617)
• Bicos de pulverização
grosseiros e médios
• (2 - 619 e 2 - 621) de alta
produção

✓

* Os pulverizadores portáteis sem fio SaniSpray HP 10 e 20 não podem pulverizar produtos à base de álcool (inflamáveis).
** O tamanho das partículas varia de acordo com o tamanho do bico, a pressão e o produto de desinfecção utilizado. O tamanho médio de partícula medido pela pulverização de água varia de 30 a 110 mícrons.

Desinfetantes compatíveis
Ingredientes ativos à base de álcool (inflamáveis) aprovados:
etanol ou isopropanol (exceto para os modelos com fio
SaniSpray HP 10 e SaniSpray HP 20)
Ingredientes ativos sem álcool homologados: aldeídos, fenóis,
compostos de amônio quaternário, hipoclorito de sódio (soda
cáustica), ácido peroxiacético, peróxido de hidrogênio e ácido
hipocloroso

BICOS RAC X LP:
FLUXO DE MATERIAL
ATOMIZAÇÃO

MENOS
NÉVOA FINA
Limitar

ENTRADA

0,013"

0,015"

6-8

LP 313

LP 315

MAIS
SPRAY GROSSO

0,017"

0,019"

0,021"

0,023"

0,025"

8 - 10

LP 415

LP 417

LP 419

LP 421

LP 423

LP 425

10 - 12

LP 515

LP 517

LP 519

LP 521

LP 523

LP 525

12 - 14

–

LP 617

LP 619

LP 621

LP 623

LP 725

14 - 16

–

–

–

–

LP 723

LP 725

LARGURA DO
PADRÃO DE
PULVERIZAÇÃO

Confirme a compatibilidade do equipamento e a
aplicação do spray com o fabricante do material
Largura

SaniSpray 20 faixa ideal

SaniSpray Optimum Range 65

Todos os dados apresentados por escrito e visualmente neste documento refletem as informações mais recentes do produto disponíveis no momento da publicação.
A Graco se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

A Graco possui certificação ISO 9001.
Toda compra da Graco vem com
um serviço de suporte para o
cliente A +.

©2020 Graco Distribution BV 300788ES (rev.A)
Todos os outros nomes ou marcas comerciais são usados para

fins de identificação e são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
Para obter mais informações sobre propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Gama ideal de SaniSpray 130

