
Een slimmere manier 
van spuiten.

Maak kennis met het nieuwe

3M™ Performance 
Spuitpistool

Het 3M™ Performance Spuitpistool is speciaal 
ontworpen voor de beste prestaties in zijn klasse 
en om u tijd te besparen. U zult ontdekken 
dat reinigen en wisselen sneller gaan en de 
cyclustijden korter worden. Het is het beste van 
3M Science, allemaal samengebracht in het 
lichtste spuitpistool ter wereld.

Ultra lichtgewicht
Het geavanceerde, schokbestendige, met 
roestvast staal versterkte composietlichaam 
biedt topprestaties en is duurzaam, en dat 
allemaal in het lichtste spuitpistool ter wereld.

Snel te reinigen
Draai de sluitring los, verwijder de 
spuitkop en veeg de naald schoon. 
Plaats een nieuw mondstuk en u bent 
klaar voor uw volgende spuitklus.

Snellere cyclustijden
Geïntegreerd systeem met de 3M™ PPS™ 
Series 2.0 Spuitbekers en vervangbare 
spuitkoppen voor snellere wisselingen 
en meer absolute werktijd.

Precisieprestaties:
Spuitprimers, oplosmiddel- of 
watergedragen grondlakken, metallics, 
pearls en blanke lakken met de hoge 
overdrachtsefficiëntie en verneveling 
die u verwacht van een premium 
professioneel spuitpistool.

www.wsb-benelux.eu

VOORDEELACTIE
SATAjet X5500 + SATA adam 2

Nu tijdelijk* met gratis SATA adam 2 t.w.v. € 245,-

Hét veelzijdige high-performance 
spuitpistool. Verkrijgbaar met unieke  
I of O nozzle en in HVLP of RP uitvoering.

Geldig voor de volgende configuraties:
• SATAjet X5500 B RP + SATA adam 2: Van € 860,-, voor netto € 615,-
• SATAjet X5500 B HVLP + SATA adam 2: Van € 870,-, voor netto € 625,-

* Actie geldig tot en met 15 maart 2020, zolang de voorraad strekt.

www.vaneschverf.nl
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Raadpleeg altijd de nationale regelgeving voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor 
gebruik tegen gevaren, inclusief isocyanaten. Getoonde PBM’s zijn mogelijk niet geschikt of niet geschikt 
voor uw specifieke toepassing of gebruikte stoffen.

Selectie van producten en gebruik: Tal van factoren buiten de controle van 3M om, die uitsluitend binnen de kennis en controle van de 
gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een specifieke toepassing beïnvloeden. Dientengevolge is de klant 
als enige verantwoordelijk voor een juiste evaluatie (inclusief, maar niet beperkt tot, geschiktheid voor het doel en geschiktheid van de toepassing), 
selectie en gebruik van 3M-producten. Veiligheidsproducten moeten altijd worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met alle 
toepasselijke voorschriften en normen (bijv. OSHA, ANSI en andere), na het uitvoeren van een goede gevarenbeoordeling. Het niet correct 
evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen. Gooi gebruikte 
spuitkoppen, resterende verf/coatings, gebruikte verpakkingen/materialen en PPS weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 
3M-productverpakking of  productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet 
aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, 
EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 
3M product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 
3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs.

Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet 
verboden, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, 
bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde 
juridische of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

Recyclen a.u.b. © 3M 2021. 3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaars. Alle rechten voorbehouden. OMG127548

Spuitpistool en systemen

3M 
SAP Onderdelen
3M™ Performance spuitpistoolsysteem
116845 1 spuitpistool, 1 luchtregelklep, 1 sluitring, 

15 spuitkoppen met zwaartekracht in 
verschillende maten, 1 3M™ PPS™ Serie 2.0 
mengbeker, 5 deksels en binnenbekers, 
3 afdichtpluggen

3M™ Performance spuitpistool
116846 Spuitpistool en luchtregelklep

HVLP Spuitkop navulkits

3M 
SAP Kleur Grootte
116851 Blauw 1.2
116852 Groen 1.3
116853 Oranje 1.4
116854 Paars 1.6
116855 Transparant 1.8
116856 Rood 2.0

Vervangingsonderdelen en accessoires

3M 
SAP Onderdelen
3M™ Performance spuitpistool
116849 Revisiekit

Specificaties
Luchtverbruik: 370 SLPM [13 SCFM] 
Aanbevolen luchtinlaatdruk: 1,38 bar [20 psi] 
Maximale bedrijfstemperatuur: 50 °C [122 °F] Maximale 
bedrijfsoverdruk: 10 bar [145 psi]
Maximale HVLP-werkdruk: 1,38 bar [20 psi] 
Werkdrukbereik: tussen 0,5 bar - 2,4 bar [7 psi - 35 psi] 
Gewicht: 238 g [13,3 oz]
Luchtinlaat: 1/4 BSP/NPS
Afmetingen spuitopening: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
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