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Protetor da Agulha
Capa do bico
Bico do Aerógrafo
Corpo
Gatilho Alfa 3
Pinça da Agulha Completa
Mola da Pinça
Porta - Pinça
Protetor da Agulha
Agulha
Cabo
Válvula de Ar Completa
Adaptador da Mangueira
Tampa Plástica
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AERÓGRAFO
ALFA 3
AÇÃO DUPLA
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Tipo 
Pressão Trabalho 
Bico
Consumo de Ar
Capacidade Caneca
Peso 

Aerógrafo - Ação Dupla
10-20 lbs/pol²
0,3mm
0,2 PCM à 10 PSI

≅ 15ml
0,250Kg

1- Dados Técnicos

2 - Segurança

O uso de EPI'S são indispensáveis no local de trabalho.

3 - Teste

Escolha uma superfície provisória para efetuar o teste

Alfa 3 - 10163000
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10163160
10163031
10163020
10163030
10163072
10163166
10163130
10163162
10163160
10163010
10163032
10163220
10163011
10163200

4 - Preparação

a)  Certifique-se que seu compressor de ar e seu equipamento são
compatíveis.
Ex: Capacidade de produção de ar do compressor (PCM), deverá ser maior
que o consumo do equipamento.
b)  Diluir o material conforme as especificações do produto a ser aplicado
pelo fabricante do mesmo.
c)  Ajuste a pressão de trabalho  do equipamento no filtro de ar. 
d)  Coar a tinta antes de transferir para o aerógrafo.
e) Aperte o gatilho (05) e puxe-o gradativamente para trás, até obter
o fluxo de tinta desejado. 

Aerógrafo dupla ação. 
Utilização: pequenos retoques (martelinho de ouro),
desenhos, pinturas artísticas, maquiagem e bronzeamento artificial.



5 - Limpeza

Efetue a limpeza do equipamento imediatamente após o término de uso; 
(resíduos acumulados secos, não caracterizam garantia do produto,
por falta de limpeza).

a)  Nunca desmonte o equipamento para a limpeza;
b)  Retire todo excesso de produto aplicado;
c)  Coloque no interior do aerógrafo o mesmo solvente utilizado
para a diluição (Thinner / Aguaraz) e esguiche até sair somente solvente.
d)  Após a limpeza, recoloque o solvente e esguiche até sair pelo bico;
e)  A limpeza externa deve ser feita com um pano embebido em solvente
(Nunca submergir o equipamento totalmente no solvente, podendo
acarretar danos as vedações internas do equipamento);

6 - Manutenção

Para maior durabilidade e funcionabilidade de seu equipamento,
proceda o que segue:
A manutenção (troca de peças / ajustes),  deverá ser efetuada somente
por nossa rede de assistência técnica autorizada, por profissionais
qualificados e ferramentas adequadas. 
Para localizar a Assistência Técnica mais próxima da sua região, acesse:
www.arprex.com.br.
A não observância, acarretará na perda de garantia, conforme 
TERMO DE GARANTIA.

7 - Termo de Garantia

A garantia somente será atendida se o certificado contido neste material
estiver devidamente preenchido e as condições gerais atendidas:

Condições Gerais
Os equipamentos ARPREX são fabricados com matérias-primas
certificadas e com um rigoroso teste de aprovação.
O Certificado de Garantia deverá ser preenchido no ato de aquisição.
A garantia está coberta contra qualquer defeito de fabricação e não
na inobservância dos requisitos de limpeza e manutenção do equipamento;
Em caso de problemas dentro do prazo de garantia, junte seu
equipamento e seu certificado de garantia devidamente preenchido
e leve-os a um assistente técnico autorizado ARPREX.

A ARPREX RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR QUAISQUER
CARACTERÍSTICAS DE SEUS PRODUTOS/MANUAIS SEM PRÉVIO AVISO.

Causas SoluçãoDefeito

Não sai tinta
pelo bico (03)

1. Bico (03)
danificado.
2. Bico (03)
entupido.

1. Trocar bico (03).
2. Desobstruir / Limpar

bico (03).

Não sai ar
pelo aerógrafo.

1. Válvula (12)
danificada.
2. Pressão
insuficiente.

1. Trocar a válvula (12).
2) Ajustar a pressão. Os produtos                         têm garantia somente contra defeitos de

fabricação e com este certificado devidamente preenchido, pelo período
de 120 dias após a venda e mais 90 dias se preencher o cadastro

no link: www.arprex.com.br/cadastro

                

Fica desde já esclarecido que a empresa se exime de qualquer ônus,
quando o reparo a ser feito se der em função de acidentes, mau uso

ou inobservância das instruções deste manual e por pessoas não
autorizadas para este fim.

Obs: Canecas não entram na garantia.

A lista de Assistência Técnica Autorizada encontra-se disponível
em nosso site: www.arprex.com.br

Duvidas ligue: (11) 3526-8100

CERTIFICADO DE GARANTIAGarantia

arprex.com.br (+55 11) 3526-8100 fb.com/arprex

http://www.arprex.com.br

