
- Til malingsprodukter brukt på bygninger. Kun til profesjonelt bruk.-

Modell: 288513, 289604

Maksimalt arbeidstrykk: 4000 psi (280 bar, 28 MPa)
Maksimal arbeidstrykk for luft: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON. Instruksjoner
for trykkavlastning, oppfylling av pumpe og sprøyting står
håndboken som tilhører sprøyten. Ta vare på disse
instruksjonene.

Instruksjoner/Deler

G40 air-assist sprøytepistol
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Advarsler
De følgende advarslene gjelder oppsett, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Symbolene med
utropstegn i teksten gjør deg oppmerksom på en generell advarsel, og faresymbolene viser til spesifikke risikoer.
Bruk disse advarslene som referanse. Andre, mer produktspesifikke advarsler er gitt i teksten i denne håndboken der
dette er aktuelt.

ADVARSLER
VÆSKEINJEKSJONSFARE
Væske under høyt trykk fra pistol, slangelekkasjer eller ødelagte komponenter vil trenge gjennom huden.
Dette kan se ut som et vanlig sår, men det er en meget alvorlig skade som kan resultere i amputasjon. Søk
kirurgisk behandling øyeblikkelig.

• La aldri pistolen peke mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen.
• Legg aldri hånden over dysen.
• Forsøk aldri å stoppe eller forhindre lekkasjer med hånden, kroppen, hansker eller filler.
• Sjekk alltid at dyseholderen og avtrekkersikringen er montert før du sprøyter.
• Sett alltid låsen på avtrekkeren når du ikke sprøyter.

Følg Trykkavlastningsprosedyren i denne håndboken hver gang du stanser sprøytingen og før du
rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret.
BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE
Brannfarlig damp, som løsemiddel- og malingsdamp, i arbeidsområdet kan antennes eller eksplodere.
For å unngå brann og eksplosjon:
• Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon.
• Alt som kan antenne må fjernes, slik som åpen ild, sigaretter, bærbare elektriske lamper og plastduker

(kan danne elektrostatisk elektrisitet).
• Arbeidsplassen må holdes fri for malingsrester, løsemidler, filler og annet brennbart materiale.
• Elektriske ledninger må ikke settes i/tas ut av kontakten og brytere og lys må ikke slås av eller på når

det er brannfarlig damp tilstede.
• Alt utstyr i arbeidsområdet må jordes. Se instruksjonene for Jording.
• Bruk kun slanger med jording.
• Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes

ned i spannet.
• Hvis du oppdager elektrostatiske gnister eller får et støt mens du bruker dette utstyret, må du stoppe

sprøytingen øyeblikkelig. Utstyret må ikke brukes igjen før feilen er blitt funnet og reparert.
• Sørg for å ha en brannslukker som fungerer på arbeidsplassen.
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FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET
Feil bruk av utstyret kan forårsake at noen blir drept eller alvorlig skadet.
• Du må ikke bruke utstyret hvis du er sliten eller påvirket av alkohol, medikamenter eller rusmidler.
• Bruk aldri høyere trykk eller temperatur enn det maksimale arbeidstrykket eller temperaturgrensen

som gjelder for den svakeste delen i systemet. Se Tekniske data, i alle håndbøker som tilhører utsty-
ret.

• Bruk væsker og løsemidler som er kjemisk forenlig med de “våte” delene i systemet. Se Tekniske
data i alle håndbøker som tilhører utstyret. Les advarslene som er gitt av væske/løsemiddelpro-
dusenten. Be om å få HMS- databladet hos forhandleren for å få fullstendig informasjon om materialet
du skal bruke.

• Utstyret må sjekkes hver dag. Deler med slitasje eller skader må repareres eller skiftes ut umiddelbart.
Bruk kun originale reservedeler fra produsenten.

• Utstyret må ikke endres eller modifiseres.
• Dette utstyret må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med din forhandler for å få informasjon.
• Slanger og kabler må plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte områder og de må holdes unna

skarpe kanter, bevegelige deler og varme flater.
• Slangene må ikke knekkes eller bøyes for mye og de må ikke brukes til å dra utstyret med.
• Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet.
• Følg alle offentlige sikkerhetsforskrifter.
FARE FORÅRSAKET AV ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK
Det må ikke brukes 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogeniserte hydrokarbonløsemidler eller
væsker som inneholder slike løsemidler i utstyr som har aluminiumsdeler under trykk. Bruk av slike
løsemidler/væsker kan forårsake en farlig kjemisk reaksjon og at utstyret sprenges. Dette kan resultere i at
noen blir drept eller alvorlig skadet og skade på eiendom.
PERSONLIG VERNEUTSTYR
Du må alltid bruke egnet verneutstyr når du sprøyter, utfører service på utstyret eller oppholder deg i
området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader. Dette utstyret inkluderer men er ikke
begrenset til:
• Øyenbeskyttelse
• Vernedrakt og friskluftsmaske slik som væskeprodusenten anbefaler
• Hansker
• Øreklokker

ADVARSLER
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Trykkavlastningsprosedyre

Denne Trykkavlastningsprosedyren må utføres hver gang du blir
bedt om å avlaste trykket, stopper sprøytearbeidet, sjekker eller
foretar vedlikehold på utstyret, eller monterer eller renser dysen.

1. Sett på avtrekkersikringen. Slå AV strømtilførselen og still trykk-
reguleringen på laveste trykkinnstilling.

2. Ta av avtrekkersikringen. Hold pistolen mot siden av et jordet
metallspann. Rett pistolen ned i spannet og trekk inn avtrekkeren
for å avlaste trykket.

Hvis du har mistanke om at dysen eller slangen er tett, eller at trykket
ikke er helt avlastet etter trinnene ovenfor, skal du først løsne
dyseholderens mutter eller slangens endekobling MEGET
LANGSOMT for å slippe trykket ut gradvis. Løsne deretter helt.
Rens slangen eller dysen.

Avtrekkersikring

Sett alltid på avtrekkersikringen når sprøyten skal stanses eller når
den står uten tilsyn for å unngå at noen skades mens sprøyten ikke
er i bruk.

Sammensetting

Sjekk at sprøyten er slått av, at kontakten er tatt ut av strømuttaket og
at avtrekkersikringen sitter på. Instruksjoner for oppfylling og sprøyting
står i håndboken som tilhører sprøyten.

Montering av pistolen på sprøyten

1. Fest luftinntakskoblingen (17) og væske-
inntakskoblingen (25) på pistolen.

2. For air-assist sprøyting kobles først den
svarte, opprullede lufttilførselsslangen (a)
til pistolens luftinntakskobling (17).
OBS: Den svarte luftslangen må kappes
i riktig lengde første gang pistolen monteres
for sprøyting.

3. Fest den blå væsketilførselsslangen (b) til
koblingen på pistolens væskeinntak (25).

4. Fest den andre enden av tilførselsslangene
for luft og væske på sprøyten. Bruk to
skrunøkler til å stramme alle koblinger
godt (se instruksjonene for sammensetting
av sprøyten i håndboken som tilhører
sprøyten 311905).

Montering av dyse (33) og dyseholder (6)
på pistolen

1. Hvis utstyret har vært brukt nylig, avlastes trykket.
2. Sett setehuset (6b) inn

i dyseholderen (6).
3. Sett inn SwitchTip

dysen (33).
4. Sett inn tetningen (33b) over

setet (35a) og sett inn i
setehuset (25). Bruk svart
tetning til vannbaserte materialer og oransje til løsemiddel-
og oljebaserte materialer.

5. Sett dyseholderen (6) på enden av pistolen. Trekk til for hånd.

Hvis du ser at det er væskelekkasje foran i pistolen, må setet (33a)
skiftes ut og/eller dyseholderens mutter må strammes.

Bruk
Obs: Instruksjonene som følger gjelder for pistoler som brukes til
Graco’s FinishPro sprøyter. Se håndbok 311905 som tilhører
sprøyten. Hvis du bruker en annen sprøyte, se håndboken som
tilhører den.

Hvis du bruker en FinishPro™ 390 modell sprøyte, vil den kun ha

luftregulering på pistolen. FinishPro™ 395 modell sprøytene har ekstra

luftregulering på sprøyten.

1. Ta av avtrekkersikringen (1a).
2. Sjekk at den pilformede dysen (33) vender forover (sprøyting).
3. Hold pistolen loddrett og ca. 304 mm fra flaten. Sett pistolen

i bevegelse før du trekker inn avtrekkeren (3) for å sprøyte et
prøvebilde.

4. Pistolen må alltid holdes i rett vinkel i forhold til flaten. Pistolen
må aldri beveges i en bue da dette fører til ujevn dekning. Bruk
regelmessige, myke strøk med 50% overlapping over
gjenstanden som sprøytes for å oppnå en jevn finish.

Avtrekkeren er låst Avtrekkeren er ulåst

ti6581a ti6582a
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Fjerning av en tilstopping

1. Avlast trykket. Sett på avtrekkersikringen (1a).
2. Drei dysen (33) 180°. Ta av avtrekkersikringen (1a). Rett pistolen

ned i spannet eller mot bakken og trekk inn avtrekkeren for
å fjerne tilstoppingen.

3. Sett på avtrekkersikringen (1a). Drei dysen (33)180° tilbake
til sprøyteposisjon.

Sprøyting
Se håndboken som tilhører sprøyten. Instruksjonene som følger

gjelder for pistoler som brukes til Graco’s FinishPro sprøyter.

Air-assist sprøyting
1. Still sprøytens funksjonsbryter på AIRLESS sprøyting.
2. Åpne pistolens lufttrykkregulator helt.
3. Fyll opp pumpen slik som beskrevet i instruksjonene for

oppfylling av pumpe i sprøytens håndbok 311905.
4. Still sprøytens væsketrykk på høyeste innstilling.
5. Ta av avtrekkersikringen (1a). Trekk inn avtrekkeren samtidig

som du skrur ned væsketrykket helt til du ser at det dannes haler
i sprøytebildet.

6. Slutt å trekke inn avtrekkeren.
7. Still sprøytens vippebryter på AA (Air Assist) sprøyting.
8. Trekk inn avtrekkeren. Øk pistolens lufttrykk mens du sprøyter,

helt til halene forsvinner.
9. Bruk pistolens luftregulator til å finjustere sprøytebildet.

Høytrykkssprøyting (Airless)
1. Still sprøytens funksjonsbryter på AIRLESS sprøyting.
2. Fyll opp pumpen slik som beskrevet i instruksjonene for

oppfylling av pumpe i sprøytens håndbok 311905.
3. Begynn med sprøytetrykket på laveste innstilling.
4. Sprøyt et prøvebilde. Øk sprøytetrykket gradvis til du får et

regelmessig sprøytebilde uten tunge kanter. Bruk en dyse med
mindre diameter hvis regulering av trykket alene ikke fører til at
du blir kvitt de tykke kantene.

Obs: Hvis sprøytebildet er uregelmessig,
renses lufthullene med løsemiddel og en myk
børste eller en tannpirker. Bruk aldri metall-
verktøy til å rense hullene i luftlokket da de
kan ripes opp. Riper kan skade sprøytebildet.

Vedlikehold

Les alle advarsler i permen i denne håndboken og avlast trykket,
side 4 før du utfører noe slags vedlikeholdsarbeid på pistolen.

Daglig vedlikehold

Skyll pistolen etter hver arbeidsøkt og legg den på et tørt sted.

Pistolen eller delene må ikke legges i vann eller rensemidler.
• La aldri pistolen peke oppover mens den rengjøres.

• Pistolen må ikke tørkes av med en klut som er gjennombløt med
løsemiddel. Vri ut overflødig løsemiddel.

• Løsemiddel som blir liggende i pistolens luftkanaler kan forår-
sake at malingsresultatet blir dårlig. Bruk aldri rengjøringsme-
toder som kan føre til at løsemidlet kommer inn i pistolens
luftkanaler.

Skylling og rengjøring

• Pistolen skal skylles før du skifter farge, før den legges vekk og
før den repareres.

• Skyll med lavest mulig trykk. Sjekk om det er lekkasje fra koblin-
gene, og trekk til ved behov.

• Skyll med en væske som er kjemisk forenlig med væsken som blir
brukt og med de “våte” delene i utstyret.

1. Avlast trykket, side 4. Ta el-kabelen ut av strømuttaket.
2. Ta av dysen (33) og dyseholderen (6).
3. Ta den svarte lufttilførselsslangen av pistolen.
4. Ta sprøytens sugerør ut av malingen og legg det i skyllevæsken.

Se instruksjonene for rengjøring i håndbok 311905 som tilhører
sprøyten.

5. Koble sprøyten til strømuttaket. Still sprøytens funksjonsbryter
på AIRLESS.

6. Øk trykket langsomt. Rett pistolen ned i et jordet metallspann.
Trekk inn avtrekkeren og skyll pistolen med løsemiddel helt til
alle rester av sprøytevæske er fjernet fra kanalene.

7. Still funksjonsbryteren på OFF (av).
8. Avlast trykket, side 4.
9. Ta væsketilførselsslangen av pistolen.
10. Hvis forstøveren (5) må tas av for rengjøring, skal pistol-

avtrekkeren trekkes inn mens du fjerner forstøveren ved
hjelp av pistolverktøyet (30).

11. Dypp den myke enden på en myk børste i et kjemisk forenlig
løsemiddel. Børsten må ikke gjennombløtes med løsemiddel
og du må ikke bruke stålbørste.

12. La pistolen peke nedover og gjør forsiden ren med den myke
børsten og løsemidlet.

13. Børst dysen (33) og dyseholderen (6) med den myke børsten.
Bruk en myk gjenstand, slik som f.eks. en tannpirker til rengjøring
av hullene i luftlokket for å unngå at viktige områder skades. Blås
luft gjennom dysen for å sikre at dyseåpningen er ren.

14. Hvis forstøveren (5) ble tatt av, trekkes pistolavtrekkeren inn når
den monteres tilbake med pistolverktøyet (30). Forstøveren må
skrus godt til for at den skal være tett. Trekk den til med et
moment på 155-165 in-lb (18-19 Nm). Flensen vil bunne på
pistolen når tiltrekningen er korrekt.

15. Monter dysen (33) og dyseholderen (6) på pistolen, side 4.
16. Tørk av pistolen med en myk klut fuktet med løsemiddel.
17. Etter at pistolen er rengjort skal

følgende deler smøres ukentlig
med smøremiddel 111265.
• Avtrekkersvingbolten (A)
• Begge sider av pistolen der

avtrekkeren kommer i kon-
takt med pistolen (B)

• Væskenålens skaft, bak
avtrekkeren (C)

TI8792a
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Rengjøring/skifte av filter (24)

1. Avlast trykket, side 4. Sett på avtrekkersikringen (1a).
2. Skru løs væskeinntakets kobling (25).
3. Fjern det rørmonterte væskefilteret (24).
4. Rengjør filteret med en myk børste og et kjemisk forenlig

løsemiddel. Sjekk filteret og skift det ut hvis det er skadet.
5. Sett det rørmonterte væskefilteret (24) inn i bunnen av

væskerøret (16).
6. Skru inn væskeinntakskoblingen (25) i bunnen av røret med

et tiltrekningsmoment på 175-185 in-lb (20-21 N•m).

Reparasjon

Reparasjon av sete

Bruk reparasjonssettet for karbidseter - 249456. Bruk alle nye deler
som følger med i settet for å oppnå best resultat.

1. Avlast trykket, side 4. Ta maleslangen og luftslangen av
pistolen.

2. Ta av dyseholderen (6) og SwitchTip dysen (33).
3. Trekk inn pistolavtrekkeren for å trekke nålehuset av setet mens

du skrur forstøveren (5) av pistolhuset (1) ved hjelp av
pistolverktøyet (30).

4. Sjekk o-ringene (5e, 5f og 6a) når de er montert på plass. Fjern
forsiktig o-ringene fra forstøverhuset (5a) og bytt dem ved behov.

5. Fjern setemutteren (5d), setet (5c) og setepakningen (5b) med
en 7/32" sekskantnøkkel.

6. Sjekk setet (5c) og setepakningen (5b) og bytt ved behov.
7. Reinstaller setepakningen (5b), setet (5c) og setemutteren (5d).

Tiltrekkingsmoment 45-50 in-lb (5,0-5,6 N•m). Pass på at ikke
mutteren trekkes til for hardt.
• Når karbidsetet (5c) monteres, skal den skrå enden på setet
vende mot pistoltuppen.

Reparasjon av nål (2)

1. Avlast trykket, side 4. Ta av forstøveren (5), se Reparasjon av
sete, side 6.

2. Fjern mutteren på avtrekkerens
hengselbolt (14), hengselbolten
(13) og avtrekkeren (3) med
pistolverktøy (30) og
muttertrekker (29).

3. Fjern nålenheten (2)
fronten på pistolen
med muttertrekker-
verktøyet (29). Hvis
nålen er bøyd eller
ødelagt, eller hvis
pakningen har
slitasje eller lek-
kasje, byttes hele
nålenheten. Hvis det
er nødvendig å bytte, må du huske å fjerne o-ringen (2a) da
den kan sitte fast inne i pistolhuset.

Reparasjon av luftventilen (8)

1. Skru av fjærdekslet (11) fra baksiden av pistolhuset (1) med
pistolverktøyet (30). Fjern de to fjærene (15 og 19), akslingen (9)
og setet (10).

2. Skyv luftventilenheten (8) ut av pistolens bakside.
3. Sjekk u-koppen (7) i pistolhuset (1). Hvis det er slitasje eller

lekkasje i u-koppen, fjernes den forsiktig fra pistolhusets forside
ved hjelp av en spiss gjenstand.

Utskifting av væskerør (16)

1. Fjern luftinntakskoblingen (17)
med pistolverktøyet (30) og fjern
skruen (20) med en 3/16" seks-
kantnøkkel.

2. Skru løs væskeinntakskoblingen
(25). Ta ut det rørmonterte
væskefilteret (24) og gjør det rent
eller skift det ut.

3. Skru væskerørets kobling (16a)
av pistolens væskeinntak. Ta
pakningen (22) forsiktig av.

Konverteringssett for flat dyse
(ekstrautstyr)

Konverteringssettet for flat dyse gjør
det mulig å bruke AAM flate dyser til
denne pistolen. Bestill del nummer
288514.

TI6574A
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Montering
1. Monter rørpakningen (22) i pistolen. Trekk til væskerørets kobling

(16a) for hånd i pistolens væskeinntak. Trekk til for hånd luft-
inntakskoblingen (17) og skruen (20). Væskerørkoblingen
trekkes til med et moment på 150-160 in-lb (17-18 N•m).
Luftinntakskoblingen trekkes til med et moment på 175-185 in-lb
(20-21 N•m). Væskerørbrakettens skrue trekkes til med et
moment på 50-60 in-lb (6-7 N•m).

2. Sett det rørmonterte væskefilteret (24) i bunnen av væskerøret
(16). Skru væskeinntakskoblingen (25) i bunnen av røret med
et moment på 175-185 in-lb (20-21 N•m).

3. Sett den nye u-koppen (7) på tetningsmonteringsverktøyet (28)
med leppene vendt mot verktøyet. Press u-koppen inn i baksiden
av pistolen helt til du kjenner et tydelig knepp.

4. Smør forsiden av luftventilenheten (8). Skyv luftventilenheten
forsiktig inn i pistolens bakside, gjennom u-koppen (7), så langt
som mulig. Pass på at ikke u-koppen skades.

5. Skyv setet (10) på akslingen (9). Pass på at den skrå enden på
setet vender mot den tykkere enden av akslingen. Sett akslingen
(9) og setet (10) forsiktig inn i luftventilen (8).

6. Monter de to fjærene (15 og 19). Skru fjærdekselet (11)
i baksiden av pistolkroppen. Trekkes til med et moment på
175-185 in-lb (20-21 N•m).

7. Smør forsiktig nålenhetens o-ringer og akslingen i området der
pakningen beveger seg. Sjekk at o-ringen (2a) sitter på plass
i pistolhuset (1).

8. Sett nålenheten (2) inn i pistolens forside. Bruk muttertrekkeren
(29) til å skru væskenålenheten inn i pistolhuset (1) og trekk til
med et moment på 50-60 in-lb (6-7 N•m).

9. Monter avtrekkeren (3), hengselbolten (13) og mutteren (14).
Bruk en gjengetetning med lav styrke og sjekk at messingdelen

av nålenheten (2) befinner seg bak avtrekkeren. Smør begge
sider av hengselbolten der avtrekkeren kommer i kontakt med
bolten og smør skrueøyet på begge sider av pistolen der
avtrekkeren kommer i kontakt med pistolhuset. Mutteren trekkes
til med et moment på 20-30 in-lb (2-3 N•m).

10. Trekk inn pistolavtrekkeren for å trekke nålen tilbake mens du
skrur forstøverenheten (5) inn i pistolhuset (1) ved hjelp av
pistolverktøyet (30). Tiltrekkingsmoment 155-165 in-lb
(18-19 N•m). Flensen vil bunne på pistolen når tiltrekningen
er korrekt.

11. Sett på dyseholderen (6) og dysen (33), side 4.

ti6578a
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Deler

▲ Replacement Danger og Advarsel etiketter, tags, og kort er
tilgjengelig uten kostnad.

◆ Inkludert i Needle / Seat Repair Kit 255160 (kjøpes separat)

† Inkludert i RAC Guard Kit 288839

* Inkludert i Seal Repair Kit 249422 (kjøpes separat)

‡ Hvis du ønsker å fjerne filteret, for 162 863 til bruk som et segl på sin
plass.

** Inkludert i 246453 RAC X Ett Seal Kit (Standard)

** Inkludert i 248936 RAC X Ett Seal Kit (Solvent)
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Ref. Part No. Description Qty.
1 BODY, gun, assy 1
1a 249423 SAFETY, trigger 1
2◆ NEEDLE, assy; 3/32 carbide ball;

includes item 2a
1

2a* 110004 PACKING, o-ring; PTFE 1
3 249585 KIT, trigger, repair, includes 13 and 14 1
4 15G713 NUT, air plug 1
5 249877 DIFFUSER, assy, RAC 1
5a DIFFUSER, housing 1
5b◆ GASKET, seat; nylon 1
5c◆ SEAT; carbide 1
5d◆ NUT, seat 1
5e* 111457 PACKING, o-ring, seat; PTFE 1
5f* 109450 PACKING, o-ring; PTFE 1
6 288839 GUARD, RAC 1
6a* 109213 PACKING, o-ring, PTFE 1
7* 188493 PACKING, u-cup, gun; UHMWPE 1
8* VALVE, air, assy 1
9 15F193 SHAFT, fluid spring 1
10 15F194 SEAT, spring 1
11 15F195 CAP, spring 1
12 288715 VALVE, swivel with hose fitting 1
13 15F739 PIN, pivot 1
14 15F740 PIN, pivot, nut 1
15 114069 SPRING, compression 1
16 249136 TUBE, assy 1
17 15F202 FITTING, air inlet 1

19 115141 SPRING, compression 1
20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 in. (10 mm) 1
22* 115133 GASKET, tube, acetal 1
24 224453 FILTER 1

24a‡ 162863 GASKET, non-metallic (sold separately)
25 15F186 FITTING, fluid inlet 1
28* TOOL, installation; seal 1
29 117642 TOOL, nut driver 1
30 15F446 TOOL, gun 1
31▲ 222385 CARD, warning (not shown) 1
32▲ 172479 TAG, warning (not shown) 1
33 FFT210 SPRAY TIP (288513) 1

FFA210 SPRAY TIP (289604) 1
33a** SEAT, gasket 1
33b** SEAL 1
35† 15J770 HOUSING, cylinder 1
36 239663 SWIVEL 1

Ref. Part No. Description Qty.
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Tekniske data

*Alle avlesinger er tatt med vifteventilen fullt lukket (full viftestørrelse), ved 1,4 bar (20 psi, 140 kPa) og 7 bar (100 psi,
0,7 kPa), og antatt operatørstilling. Lydstyrken ble testet til ISO 9614-2.

Maksimalt arbeidstrykk for væske . . . . . . . . . . . 4000 psi (28 MPa, 280 bar)
Maksimalt arbeidstrykk for luft . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Maksimal arbeidstemperatur for væske . . . . . . . 110°F (43°C)
Væskeinntak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4–18 npsm
Luftinntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 18 npsm
Pistolens vekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 gram (16 oz)
Lydtrykk*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . . 66,9 dB(A)
Lydtrykk*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . . 80,0 dB(A)
Lydstyrke*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . 76.8 dB(A)
Lydstyrke*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . 89,9 dB(A)
“Våte” deler: Rustfritt stål, karbid, polyetylen med ultrahøy molekylvekt, acetal, PTFE,
nylon, fluorlastomer



For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service: 1-800-690-2894
or visit our website: www.graco.com.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

For patent information, see www.graco.com/patents.
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Graco Standard Warranty
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in
material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty
published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by
Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written
recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs
will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to
the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these
warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or
the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the
negligence of Graco, or otherwise.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la
suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
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