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Pistoale pulverizatoare SG2, SG3

Modele: 243011, 243012, 246506, 243238, 243382, 289843, 

257359, 16W431, 16X214, 17J910, 25R553, CAN011, CAN012

Presiune de lucru maximã: 3600 psi (248 bari, 24,8 MPa)

- Pentru aplicarea vopselelor ºi lacurilor arhitecturale -
Urmãtoarele avertismente se referã la instalarea, utilizarea, împãmântarea, întreþinerea ºi repararea acestui echipament. 

Semnul de exclamare indicã un avertisment general, iar simbolurile de pericol se referã la riscuri specifice anumitor proceduri. 

Consultaþi aceste avertismente. În plus, avertismentele referitoare la produs pot fi gãsite pe parcursului acestui manual, acolo 

unde este cazul.

PERICOL DE INJECTARE A PIELII 

Soluþia presurizatã din pistol, scurgerile din furtun 
sau componentele deteriorate pot perfora pielea. 

Aceasta poate arãta ca o tãieturã, dar este o ranã serioasã 
ce poate conduce la amputare. Apelaþi imediat la tratament 
chirurgical.

• Nu îndreptaþi pistolul cãtre nimeni ºi cãtre nicio parte a 
corpului.

• Nu puneþi mâna peste vârful de pulverizare.

• Nu opriþi sau redirecþionaþi scurgerile cu mâna, corpul, 
mãnuºa sau o cârpã.

• Nu pulverizaþi fãrã apãrãtoare pentru duzã ºi apãrãtoare 
pentru pârghia de declanºare instalate.

• Cuplaþi siguranþa pârghiei de decuplare când nu 
pulverizaþi.

• Urmaþi Procedura de depresurizare din acest manual 

când vã opriþi din pulverizare ºi înainte de curãþare, 

verificare sau efectuare a lucrãrilor de service asupra 

echipamentului. 

PERICOL DE INCENDIU ªI EXPLOZIE 

Vaporii inflamabili, ca de exemplu cei de solvenþi ºi 
de vopsea, aflaþi în zona de lucru se pot aprinde 
sau pot exploda. Pentru a preveni incendiile ºi 

exploziile:
• Utilizaþi echipamentul doar în zone bine ventilate.

• Eliminaþi toate sursele de aprindere, cum ar fi flãcãrile de 
veghe, þigãrile, lãmpile electrice portabile ºi foliile de 
protecþie de plastic (potenþial de încãrcare 
electrostaticã). 

• Pãstraþi zona de lucru fãrã impuritãþi, inclusiv solvenþi, 
cârpe sau gazolinã.

• Nu conectaþi sau deconectaþi cabluri de alimentare sau 
nu porniþi sau opriþi alimentarea sau iluminarea în 
prezenþa vaporilor inflamabili.

• Împãmântaþi toate echipamentele din zona de lucru. 
Consultaþi instrucþiunile de Împãmântare.

• Utilizaþi numai furtunuri cu împãmântare.

• Menþineþi pistolul ferm în lateralul benei împãmântate 
când declanºaþi în benã.

• Dacã existã o scânteie staticã sau simþiþi un ºoc, opriþi 
imediat operaþiunea. Nu utilizaþi echipamentul pânã nu 
identificaþi ºi corectaþi problema.

• Pãstraþi un extinctor funcþional în zona de lucru.

PERICOL LA UTILIZAREA INCORECTÃ A 
ECHIPAMENTULUI 
Utilizarea incorectã poate provoca decesul sau 

vãtãmarea gravã.

• Nu folosiþi utilajul dacã sunteþi obosit(ã) sau dacã vã 
aflaþi sub influenþa drogurilor sau a alcoolului.

• Nu depãºiþi limita maximã a presiunii de lucru sau tem-
peratura nominalã a componentei din sistem cu cea mai 
micã valoare. Consultaþi Date tehnice din manualele 
tuturor echipamentelor.

• Utilizaþi soluþii ºi solvenþi compatibile cu pãrþile umede 
ale echipamentelor. Consultaþi Date tehnice din manua-
lele tuturor echipamentelor. Parcurgeþi avertismentele 
producãtorilor de soluþii ºi solvenþi. Pentru informaþii 
complete despre materialul dumneavoastrã, solicitaþi for-
mulare MSDS de la distribuitor sau reprezentantul de 
vânzãri.

• Verificaþi echipamentul zilnic. Reparaþi sau înlocuiþi ime-
diat piesele uzate sau deteriorate doar cu piese de 
schimb autentice de la producãtor.

• Nu alteraþi sau modificaþi echipamentul.
• Utilizaþi echipamentul doar pentru scopul sãu vizat. Con-

tactaþi distribuitorul pentru informaþii.
• Întindeþi furtunurile ºi cablurile în afara zonelor de trafic, 

cu margini ascuþite, piese în miºcare sau suprafeþe fier-
binþi.

• Nu îndoiþi ºi nu înnodaþi furtunurile ºi nu utilizaþi furtunu-
rile pentru a trage echipamentul.

• Nu permiteþi accesul copiilor ºi animalelor în zona de 
lucru.

• Respectaþi toate reglementãrile de siguranþã în vigoare.

PERICOL CAUZAT DE COMPONENTELE DIN 

ALUMINIU PRESURIZATE 

Nu folosiþi 1,1,1-tricloroetane, clorurã de metilen sau 
alþi solvenþi pe bazã de hidrocarburi hidrogenate, nici soluii 
care conþin astfel de solvenþi în echipamentele de aluminiu 
presurizate. Utilizarea acestora poate cauza reacþii chimice 
grave ºi deteriorarea echipamentului, care pot conduce la 
deces, vãtãmare gravã sau deteriorarea bunurilor.

ECHIPAMENT DE PROTECÞIE PERSONALÃ 

Trebuie sã purtaþi echipament de protecþie 
corespunzãtor când utilizaþi sau efectuaþi lucrãrile de 

service asupra echipamentului sau în zona de lucru a 
echipamentului pentru a preveni vãtãmarea gravã. Acest 
echipament include, însã nu este limitat la:

• Ochelari de protecþie 

• Îmbrãcãminte ºi aparat de respiraþie, conform 
recomandãrilor producãtorului de soluþii sau solvenþi

• Mãnuºi

• Echipament de protecþie a auzului

AVERTISMENTE

312853M

INSTRUCÞIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANÞA. 
Consultaþi manualul de instrucþiuni al pulverizatorului 

dumneavoastrã pentru instrucþiuni privind depresurizarea, 

amorsarea ºi pulverizarea. Pãstraþi aceste instrucþiuni.
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Procedura de depresurizare

Urmaþi aceastã Procedurã de 

depresurizare ori de câte ori vi se solicitã 

sã depresurizaþi, când opriþi pulverizarea, 

verificaþi echipamentul sau efectuaþi 

activitãþi de service, când instalaþi sau curãþaþi vârful de 

pulverizare. 

1. OPRIÞI alimentarea ºi comutaþi butonul de control al 

presiunii pulverizatorului la cea mai scãzutã setare de 

presiune.

2. Îndreptaþi pistolul cãtre lateralul benei de spãlare. 

Declanºaþi pistolul în benã pentru a depresuriza.

Dacã suspectaþi cã duza de pulverizare sau furtunul este 

blocat ºi cã depresurizarea nu este completã în urma etapelor 

de mai sus, slãbiþi FOARTE UªOR piuliþa de fixare a 

apãrãtoarei pentru duzã sau a cuplei de la capãtul furtunului 

pentru a depresuriza gradual, apoi slãbiþi pânã la capãt. 

Eliberaþi blocajul din duzã sau din furtun.

Blocaj pârghie de declanºare 
pistol

Pentru a preveni vãtãmarea când pistolul nu este 

folosit, blocaþi întotdeauna pârghia pistolului când 

utilajul este oprit sau lãsat nesupravegheat.

Instalare

Asiguraþi-vã cã pulverizatorul este oprit ºi deconectat de la 

sursa de alimentare. Consultaþi manualul de instrucþiuni al 

pulverizatorului dumneavoastrã pentru instrucþiuni privind 

amorsarea ºi pulverizarea.

Conectarea pistolului la pulverizator

1. Ataºaþi furtunul de alimentare la duza pentru evacuarea 

soluþiei de pe pulverizator.

2. Ataºaþi celãlalt capãt al furtunului de alimentare la capul 

de injecþie al pistolului (5). Utilizaþi cele douã chei fixe 

(una de pe capul de injecþie (5) ºi una de pe furtun) pentru 

a strânge bine legãturile.

3. Consultaþi manualul de instrucþiuni al pulverizatorului 

pentru instrucþiuni privind amorsarea.

Instalarea duzei (26) ºi apãrãtoarei (25) pe 
pistol

1. Dacã echipamentul a fost utilizat de 

curând, depresurizaþi. Cuplaþi siguranþa 

pârghiei de declanºare.

2. Utilizaþi un creion sau un obiect similar, introduceþi 

dispozitivul de etanºare (24) în partea din spate a 

apãrãtoarei (25).

3. Instalaþi apãrãtoarea (25) peste capãtul pistolului (1). 

4. Introduceþi duza (26) în apãrãtoare (25). Strângeþi piuliþa 

de fixare.

Utilizare

Pulverizare

1. Deblocaþi siguranþa pârghiei. 

2. Asiguraþi-vã cã duza în formã de sãgeatã (26) este 

îndreptatã în faþã (pulverizare).

3. Þineþi pistolul perpendicular ºi la aprox. 12 inchi (30 cm) 

de suprafaþã. Miºcaþi întâi pistolul, apoi trageþi pârghia de 

declanºare a pistolului (3) pentru a pulveriza o suprafaþã 

de test.

4. Mãriþi treptat presiunea pompei pânã când acoperirea este 

uniformã ºi regulatã (consultaþi manualul de instrucþiuni al 

pulverizatorului pentru informaþii suplimentare).

Pulverizare aliniatã

1. Depresurizaþi. Cuplaþi siguranþa pârghiei 

de declanºare.

2. Slãbiþi piuliþa de 

fixare a 

apãrãtoarei.

3. Aliniaþi apãrãtoa-

rea (25) orizontal 

pentru a pulve-

riza un model ori-

zontal.

4. Aliniaþi apãrãtoarea (25) vertical pentru a pulveriza un 

model vertical.

Eliminarea blocajelor

1. Depresurizaþi. Cuplaþi siguranþa pârghiei de declanºare.

2. Rotiþi duza (26) 180°. Deblocaþi siguranþa pârghiei de 

declanºare. Declanºaþi pistolul în benã sau pe sol pentru 

a elimina blocajul.

3. Cuplaþi siguranþa pârghiei de declanºare. Rotiþi duza (26) 

180° înapoi în poziþia de pulverizare.

Curãþare

Clãtiþi pistolul dupã fiecare turã de lucru ºi depozitaþi-l într-o 

locaþie uscatã. Nu lãsaþi pistolul sau orice piese în apã sau 

solvenþi de curãþare.

AVERTISMENT

AVERTISMENT

AVERTISMENT

Pârghie de declanºare blocatã
(fãrã spray)

Pârghie de declanºare 

(cu spray)

ti11309a ti11308a

deblocatã

AVERTISMENT

AVERTISMENT

AVERTISMENT

(4) Vertical (3) Orizontal

ti11564a ti11563a
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Piese
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*Setul 288817 reparã pistoale din 
ambele serii, A ºi B.

Seria B

Seria A

1a înlocuieºte aceste trei 

componente din seria A.

1a

Referinþã Piesã Descriere Cantitate

1 288817 SET, reparaþie, pistol (include 1a, 

1b, 1c)

1

1a LOCAª, supapã 1
1b AC, pistol 1
1c 131477 PIULIÞÃ, blocare 1
3 243639 PÂRGHIE DE DECLANªARE, set 

de reparare
include 10, 32, 33

4 195495 APÃRÃTOARE, pârghie de 

declanºare

1

5 238817 SET, cap de injecþie 1
195384 ADAPTOR, admisie pistol (SG2) 1

6 288749 FILTRU, pistol 1
CAN085FILTRU, pistol 1

7 179733 DISPOZITIV DE ETANªARE, 

manºon

1

8 195395 CAPAC, capãt 1
10 115484 PIVOT, manetã 2

22 113409 DISPOZITIV DE FIXARE, 

apãrãtoare

1

23 195393 MÂNER, pistol (SG2) 1
195788 MÂNER, pistol (SG3, SG3-E) 1
195920 MÂNER, pistol (SG3-A) 1

24 115485 INEL O 1
26 17R014 CARCASÃ, soluþie 1
32 177538 ªURUB, pârghie de declanºare 1
33 131476 PIULIÞÃ, blocare, hexagonalã 1

 Etichete, plãcuþe ºi panouri de avertizare de schimb sunt 

disponibile gratuit.
 Pãstraþi aceste piese de schimb la îndemânã pentru a reduce 

timpii morþi

Referinþã Piesã Descriere Cantitate

Referinþã Piesã Descriere

Can-

titate

24 243004 Sigiliu unic TRU 1

CAN004 Sigiliu unic TRU 1

243281 OneSeal™, RAC 5 (pachet de 5 
bucãþi)

1

246453 OneSeal™, RAC X (pachet de 5 
bucãþi)

1

17P501 Kit, garnitură, FFLP, LP (pachet 
de 5 bucãþi)

1

25 237859 APÃRÃTOARE, TRU 1
CAN001 APÃRÃTOARE, TRU 1
243161 APÃRÃTOARE, RAC 5 1
246215 APÃRÃTOARE, RAC X / LP 2

26 TRU515 DUZÃ, spray 515, TRU 1
CAN515 DUZÃ, spray 515, TRU 1
286515 DUZÃ, spray 515, RAC 5 1
LTX515 DUZÃ, spray 515, RAC X 1
TRU517 DUZÃ, spray 517, TRU 1
CAN517 DUZÃ, spray 517, TRU 1
262515 DUZÃ, spray 515, RAC 5 1
LP519 DUZÃ, spray 519, LP 1



Pentru informaþii complete privind garanþia contactaþi distribuitorul local Glaco, apelaþi serviciul de relaþii cu clienþii Glaco:
1-800-690-2894 sau vizitaþi pagina noastrã de Internet: www.graco.com.

Toate informaþiile scrise ºi vizuale din acest document reflectã cele mai recente informaþii cu privire la produs disponibile la data publicãrii. 
Graco îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în orice moment, fãrã o notificare prealabilã.

For patent information, see www.graco.com/patents.
Traducerea instrucþiunilor originale. This manual contains Romanian. MM 312830

Sediul Graco: Minneapolis
Birouri internaþionale: Belgia, China, Japonia, Coreea
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Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
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Întreþinere

Înainte de a realiza orice activitãþi de întreþinere asupra pistolului, citiþi 
toate avertismentele de pe coperta faþã a acestui manual ºi 
depresurizaþi.

Curãþarea/Înlocuirea filtrului (6)

1. Depresurizaþi. Cuplaþi siguranþa pârghiei de 
declanºare

2. Deconectaþi furtunul de soluþie care leagã pistolul de capul de 
injecþie (5).

3. Deconectaþi apãrãtoarea pentru pârghia de declanºare (4) de la 
punctul de fixare a apãrãtoarei (22).

4. Deºurubaþi mânerul (23) de la pistol (1). 
5. Îndepãrtaþi filtrul (6) prin partea de sus a mânerului (23). 
6. Curãþaþi filtrul (6). Utilizaþi o perie moale pentru a slãbi ºi îndepãrta 

impuritãþile în exces.
7. Introduceþi filtrul curat (6) în mâner (23).
8. Reataºaþi mânerul (23) la pistol (1). Strângeþi bine.
9. Reconectaþi apãrãtoarea pentru pârghia de declanºare (4) la 

punctul de fixare a apãrãtoarei (22).

Manuale traduse

Reparaþii

Înlocuirea acului

1. Depresurizaþi. Cuplaþi siguranþa pârghiei de declanºare.
2. Îndepãrtaþi duza (26) ºi apãrãtoarea (25) de pe pistol (1).
3. Deconectaþi furtunul de soluþie de la pistol de la capul de 

injecþie (5).
4. Strângeþi de pârghia de declanºare în timp ce deºurubaþi 

difuzorul.
5. Îndepãrtaþi piuliþa de blocare ºi capacul de închidere.
6. Scurgeþi acul. 
7. Utilizaþi o perie moale pentru a curãþa canalele interioare ale 

pistolului.
8. Ungeþi inelele O ale noului ac cu o grãsime fãrã silicon.
9. Ghidaþi noul ac (15b) prin partea din faþã a pistolului.
10. Instalaþi slab capacul de închidere ºi piuliþa de blocare.
11. Pentru carcasa acului (15a), aplicaþi pe fire un mastic de fire de 

putere medie (albastru).
12. Strângeþi de pârghia de declanºare în timp ce instalaþi carcasa 

acului. Strângeþi la un cuplu de 26-32 ft-lb (35-43 N•m).
13. Þineþi pistolul cu efuzorul în sus.
14. Cuplaþi siguranþa pârghiei de declanºare.
15. Rotiþi piuliþa de blocare (a) spre dreapta pânã când vedeþi ºi simþiþi 

pârghia de declanºare (3) ridicându-se uºor.
16. Rotiþi piuliþa de blocare (a) 3/4 dintr-un tur spre stânga.

OBSERVAÞIE: Când acul este ajustat corespunzãtor, pârghia de 
declanºare se va miºca liber.

17. Conectaþi furtunul de soluþie. Introduceþi duza (26) ºi apãrãtoarea 
(25).

18. Amorsaþi pulverizatorul. Consultaþi manualul de instrucþiuni al 
pulverizatorului.

19. Declanºaþi pistolul într-o gãleatã pânã când curge soluþie din 
pistol.

20. Eliberaþi pârghia de declanºarea (3). Fluxul de soluþie ar trebui sã 
se opreascã imediat.

21. Cuplaþi siguranþa pârghiei de declanºare.
22. Îndreptaþi pistolul în gãleatã. Declanºaþi pistolul. Nu ar trebui sã 

curgã soluþie.
23. Dacã testarea pistolului eºueazã, parcurgeþi etapele 19 ºi/sau 21, 

depresurizaþi ºi deconectaþi furtunul. Reajustaþi acul. Repetaþi 
testele.

AVERTISMENT

Francezã - 312831 Estonianã - 312845

Spaniolã - 312832 Letonã - 312846

Olandezã - 312833 Lituanianã - 312847

Germanã - 312834 Polonezã - 312848

Italianã - 312835 Maghiarã - 312849

Turcã - 312836 Cehã - 312850

Greacã - 312837 Slovacã - 312851

Croatã - 312838 Slovenã - 312852

Portughezã - 312839 Românã - 312853

Danezã - 312840 Bulgarã - 312854

Finlandezã - 312841 Chinezã - 312855

Suedezã - 312842 Japonezã - 312856

Norvegianã - 312843 Coreeanã - 312857

Rusã - 312844

AVERTISMENT

16

17

a

ti11311b

15b

1

15a

Presiune de lucru maximã 3600 psi (248 bari, 24,8 MPa)

Dimensiune orificiu soluþie 0,125 inchi (3,18 mm)

Greutate (cu duzã ºi apãrãtoare) 22 oz. (630 g)

Admisie

Temperatura maximã a materialului 120 F (49 C)

Piese umede Hotel inoxidabil, poliuretan, nailon, aluminiu, carburã de wolfram, alamã

*Nivel de zgomot: Putere sunet 87 dBa

Presiune sunet 78 dBa

*Mãsurat la 3,1 ft (1m) în timpul pulverizãrii unei vopsele pe bazã de apã, gravitate specificã 1,36, printr-o duzã de 517 la 3000 psi (207 bari, 

20,7 MPa) conform ISO 3744

Manualele traduse pot fi solicitate unui distribuitor sau la 

www.graco.com.

Date tehnice


