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Kits de reposi�iio 
D K-5026: Kit de reposiyao, itens 9(2x) e IO. 
0 K-5027: Kit de reposiylio da valvula de ar com os itens 9(2x), IO, 

11 e 12. 
* K-5041-XX: Kit de reposiyao do bico e agulha com os itens 4, 5, 7, 14

e 15. (Vide tabela 1) 

V K-5029: 
■ K-5032:
• K-5043:

Ref.
1 

2 
v■e3 
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■ 6
·* 7

8 
00\79 

DOV 10 
0 11 

0 12 
13 

Kit de reposiyao com os itens 3(lx), 9(2x), 10 e 25 
Kit de reposiylio do defletor com os itens 3 e 6 
Kit de reposiyao do reparo do defletor com os itens 3 e 5 

Cod. DeVilbiss Denomina�iio 
SGK-0023 Anel da capa de ar 
SGK-0053-622 Capa dear 
- Anel de vedayao

Bico de tluido
- Junta
- Defletor
SGK-0537 Conjunto da Guarniyao da agulha
SGK-0506 Valvula do leque
- Retentoi-
- Sede da valvula de ar
- Haste da valvula de ar
SGK-0032 Mola da valvula de ar
SGK-0034 Bucha da valvula de ar

,,· 

Manual de instrw;6es 
BPC-076-C 

Especificac;oes.: 
• Pressa9 na entrada da pistola: de 35 a 45 psi
• Vazao de tinta: 300 ;i.- 840 ml/minu�o
• Vazao de ar: l 1,0 a 13,5 cfm 
• Tamanho do leque: 13 a 16" a uma distancia de 9" 

, Nota: Va/ores obtidoscom base.poliesteU11et4lic1JciJ,.t@la _ 
viscosidade de 16 segundos copo Ford #4 · 

Kit 

Benefieios: 
• Diminuiyao de nevoa
• Economia de tinta
• Reduylio de custos

Mod.Pistola 
· . SGK-505-622-11

SGK-505.622-14.

T b I 1 a ea 

0Furo/Bico 
1.1 
1.4 

Cortiunto Bico e A�ulha 

Cod.Devilbiss 
vendidp somente no kit 0 

Bico Atmlha Furo/Bico 

K-5041-U SGK-13-11 SGK-402-11 1.1 
K-5041-14 SGK-12-14 SGK�402;14 1.4 

Ref. Cod. De Vilbiss DenominafllO 
* 14 - Agulha de fluido 
* 15 SGK-0405 Mola da agulha de fluido 

16 · SGK-0035 Botao da agulha 
17 PTGA-0029 Niple 
18 SGK�0502 Conjunto da valvula de ar 
19 BSS-240106 Anel elastico 
20 K-5025 Conjunto eixo. do gatilho 
21 SGK-0060 Gatilho 
22 BSGAs0037 Porca 
23 23165001 Arruela 
24 SGK-0512 Niple 

V25 Aplicador 

Pistola de pintura HVLP-Transtec com alimentação por pressão 
 

Modelo SGK - 505 - 622 



Manual de instrw;oes 
BPC-076-C 

Descrii;:ao 
A pistola de pintura SGK-505-622 e uma pistola de pressao de alta produc,ao 
alimentada por tanque de pressao ou bomba.Proporciona economia de tinta 
reduzindo o desperdicio e a polui91io com a vantagem de consumir menor 
volume de ar .Gatilho super !eve e preciso .Agulha de a90 inox temperada e 
defletor de ar de aluminio anodizado substituivel com rosca para o anel da 
capa.Passagens de tinta no corpo sao de a90 inox .Indicadas tambem para 
aplica91io de tintas a base d'agua .Desenvolvidas e fabricadas no Brasil com 
amp la disponibilidade de pe9as. 

lnstalai;:ao 
Conectar a pistola a uma fonte de ar limpo, isento de umidade e oleo, usando 
uma mangueira com pelo menos 5/16" de diametro interno. Dependendo do 
comprimento da mangueira, um diametro interno maior pode ser necessario. 
Acione o gatilho da pistola e ajuste a pressao de ar na entrada do cabo da 
pistola para aproximadamente 25 psi. 

Operai;:ao 
• Prepare o material a ser pulverizado conforme as instru9oes do fabricante

do material. Filtre o material atrave� de uma peneira de malha 100.
e Regule a pressao do ar no Filtro Regulador DeVilbiss. 
9 -: Faya uma pulverizayao experimental. 
" • Regule o leque, abrindo ou fechando o bot1io da valvula de leque (8). 
• Pulverize uma pequena area, para ajustar a velocidade de trabalho e o 

acabamento desejado. Se o acabamento estiver muito seco ou aspero, a
quantidade de material e muito pequena em rela91io a pressao do ar. A
vazao de fluido deve ser regulada atraves do regulador de ar no tanque de
tinta. NUNCA ajuste a vazao de tinta na pistola de pressao atraves do
botao da agulha ( 16).

• Mantenha ·sempre a pistola pei:pendicular a superficie que esta sendo
pintada.

• 

00

Niio-mova· sua mao ·em 'arco: 0 moviniento eni· iirco produz camada de
tinta nao uniforme.

• Recomenda-se que a pistola seja mantida a uma distancia de 15 a 20 cm da
superficie.

e A posi91io da capa de ar determina a posi91io do leque. Gire a capa de 
acordo com as necessidades da aplica91io. 

Manuteni;:ao e limpeza 
Recomenda-se que a limpeza seja feita sempre apos cada uso do equipamento. 
1. Substitua o material que esta sendo utilizado por um solvente compativel. 
2. Acione a pistola repetidas vezes ate a saida de solvente limpo pela 

pistola. 
3. Limpe o corpo da pistola com um pano embebido em solvente, evite

estopa.
4. Retire a capa de ar e lave-a em solvente usando escova ou pince! de cerda 

macia. Em seguida enxugue-a com um jato de ar.
5. Se for necessario, limpe os orificios da capa usando uma cerda de

vassoura ou palito de dentes. NUN CA USE um fio de a90 ou instrumento
duro, pois isto pode danificar os orificios, causando um leque . de
pulveriza91io µistorcido. 

.6. Para evitar danos a agulha, certifique-se de acionar o gatilho e mante-lo 
assim enquanto estiver apertando ou soltando o bico de fluido, ou 
remover o botao da agulha (16) para liberar a pressao da mola. 

7. So remova o bico de fluido em caso de troca,ou entupimento interno.
8. Torque recomendado para aperto do bico (4) e de 150-180 lbfpol.

Lubrificai;:ao 
Para melhores resultados, lubrifique di�riamente nos pontos indicados. 
Recomendamos a utiliza91io do oleo SSL-10 DeVilbiss. 

rA A. Pontos do gatilho.
C 

B. Guarni9iio da agulha.

C. Valvulas de ajuste.

D. Rosca do anel.

E. Valvula.de ar. 

V T - d eri 1cacao e servu,o 
Defeito Causas 

Configura91io carregada em a. Acumulo de material na capa de ar.

cima ou embaixo. 

'') ( 
b. Obstru91io parcial nos orificios dos chifres ou 

nos orificios centrais da capa de ar. 
C. Acumulo de material no bico de fluido ouConfigura91io defeituosa em 

obstru91io parcjal do mesmo.curva. 
d. Bico de fluido danificado.

Configura91io carregada no 

♦ 
a .. Excesso de material. 

centro. b. Material muito viscoso. 

Configura91io dividida ou 

l 
a. Pressao de ar muito alta na pistola.

acinturada. b. Falta de material. 

Pulveriza91io intermitente ou 

\\-· 
a. Falta de material. 

ondulante. b. Passagem .de fluido obstruida. 
C. Entrada falsa de ar na linha de tinta.
a. Baixa pressao de ar na pistola. 
b. Botao da agulha fechado.

Nao pulveriza. C. Material muito viscoso.
d. Capa de ar solta.
e. Acumulo de material entre o bico e a capa. 
a. Pcinta da agulha de fluido desgastado ou 

Pingos ou escorrimento de danificado.
material pelo bico. b. Guarni9ao prendendo a agulha. 

Correcoes 

a. Remova a capa e lave-a com solvente.
b. Remova a capa e lave-a com solvente (vide capitulo

"Manuten91io e limpeza"). 
C. Remova o bico e lave-o com solvente.

d. Substitua o coniunto do bico e agulha.
a. Aumente a pressao no filtro regulador De Vilbiss.

b. Dilua o material.

a. Reduza a pressao do ar no filtro tegulador De Vilbiss.
b. Aumente o fluxo de material, atraves do regulador de 

ar no tanque de tinta. 
a. Abaste9a o recipiente de tinta. 
b. Limpe a passagem de fluido. 
C. Verifique a linha de tinta. 
a. Verifique a linha de ar ou aumente a pressao. 
b. Abra o botao da agulha (vide capitulo "Opera91io"). 
c. Dilua o material. 
d. Aperte a capa.
e. Limoe o bico externamente e o furo central da capa.
a. Troque o conjunto do bico e agulha (vide item 6 no

capitulo "Manuten9ao·e limpeza").
b. Limpe e lubrifique ou troque o conjunto da guarni91io 

da agulha (item 7). -

Fábrica
Carlisle Fluid Technologies 
16430 N Scottsdale Road, 
Suite 450, Scottsdale, AZ, 85254 
.https://www.carlisle.com

REVISADO EN 2020.07.30

GARANTIA 
Os equipamentos DeVilbiss tem garantía de seis (6) meses a partir da data de aquisição. A garantía será limitada aos defeitos de material e fabricação. O uso indevido, bem como 
eventuais reparos efetuados por pessoas não autorizadas, implica na perda automática da garantía.

Administração
Avenida Arquímedes, N° 1070, Conjunto Industrial Siprel CIS I
Bairro Jardim Guanabara, Galpão 7, Jundiaí, CEP 13211-840

Tel: (+55) 11-4765-6707 / Email: info@devilbissnobrasil.com.br
https://www.devilbissnobrasil.com.br




