
Inteligentniejszy sposób 
natryskiwania.

3M™ 

Performance 
pistolet natryskowy 

Nowość!

3M™ Performance pistolet natryskowy został 
zaprojektowany, aby zapewnić najlepszą w 
swojej klasie wydajność przy jednoczesnej 
oszczędności czasu. Szybsze czyszczenie, 
szybsze wymiany i krótsze czasy trwania 
cykli. Wszystko, co najlepsze w 3M Science, 
zostało zawarte w najlżejszym pistolecie 
natryskowym na świecie.



Precyzja i 
wydajność.

Po 10 latach nieustannych badań i rozwoju z dumą 
przedstawiamy 3M™ Performance pistolet natryskowy 
— przełom technologiczny, który zapewnia najwyższą 
wydajność natrysku przy pełnej efektywności pracy.

Sekret tkwi w naszej zaawansowanej technologii 
wymiennych dysz. Dostępne w sześciu różnych 
rozmiarach od 1.2 do 2.0 — każda dysza 
zoptymalizowana pod kątem równomiernego 
natryskiwania i doskonałego transferu — do 
obsługi pełnej gamy wysokowydajnych powłok 
motoryzacyjnych. Teraz możesz natryskiwać podkłady, 
bazy rozpuszczalnikowe lub bazy wodorozcieńczalne 
lakiery metaliki, perłowe oraz bezbarwne z najwyższą 
wydajnością, jakiej możesz oczekiwać od najlepszego 
pistoletu natryskowego. A za każdym razem, gdy 
zakładasz nową dyszę, możesz spodziewać się 
tak samo wysokiej wydajności natrysku jak za 
pierwszym razem.

3M™ Performance pistolet natryskowy przetestowany 
przez firmę zewnętrzną* i zatwierdzony przez 
lakierników, został zaprojektowany pod kątem 
wydajności, dzięki czemu możesz poświęcić mniej 
czasu na martwienie się o pistolet, a więcej na 
ulepszanie pracy.

*Fraunhofer Institute for Manufacturing and Automation IPA, Stuttgart, Niemcy



Specyfikacja techniczna
Zużycie powietrza: 370 SLPM [13 SCFM]
Zalecane ciśnienie wlotowe powietrza: 1,38 bara [20 psi]
Maksymalne HVLP robocze ciśnienie powietrza: 1,38 bara [20 psi]
Zakres ciśnienia roboczego wynosi od 0,5 do 2,4 bara 
(od 7 psi do 35 psi)
Maksymalna temperatura robocza: 50°C [122°F]
Maksymalne nadciśnienie robocze: 10 barów [145 psi] 
Waga: 238 g [13,3 oz]
Wlot powietrza: 1/4 BSP/NPS
Rozmiary otworów dyszy: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

Krótsze czasy cykli.
Ponieważ lakier nigdy nie przepływa przez korpus pistoletu 
natryskowego, a jedynie przez jednorazowy kubek i głowicę, 
proces czyszczenia i zmiany lakieru przebiega sprawniej. 
Koniec z brudzeniem elementów wewnętrznych przez farbę, 
koniec z rozbieraniem pistoletu natryskowego lub moczeniem 
w rozpuszczalniku, koniec z zanieczyszczeniami krzyżowymi, 
które zagrażają Twojej pracy.

Czyszczenie w kilka sekund.
Dzięki szybko wymiennym 3M™ Performance dyszom 
grawitacyjnym czyszczenie jest bardzo proste. Wystarczy 
przekręcić kołnierz blokujący, wyjąć głowicę i wytrzeć 
iglicę do czysta. Wymienić dyszę na nową i pistolet jest 
gotowy do kolejnej pracy.

Najlżejszy na świecie.
Zaawansowany, odporny na uderzenia, wzmocniony stalą 
nierdzewną korpus został zoptymalizowany przez kinezjologów 
pod kątem komfortu użytkowania i jest o 50% lżejszy od 
konwencjonalnych metalowych pistoletów natryskowych. 
To różnica, którą można zobaczyć i poczuć zarówno trzymając 
go w dłoniach, jak i oceniając jakość i wydajność pracy.



Więcej informacji: 
3Mpolska.pl/pistoletlakierniczy

Zawsze należy zapoznać się z krajowymi przepisami dotyczącymi odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej (ŚOI), które należy stosować w celu unikania zagrożeń, w tym izocyjanianów. 
Przedstawione ŚOI mogą być niewystarczające lub nieodpowiednie do konkretnego zastosowania lub 
używanych substancji.

Wybór i zastosowanie produktu: Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na testach, 
które firma 3M ocenia jako wiarygodne, istnieje jednak wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które mogą mieć wpływ na 
użytkowanie i działanie produktu 3M w przypadku danego zastosowania, takie jak na przykład warunki, w których produkt jest użytkowany, czy też 
czas i warunki otoczenia, w których oczekuje się efektów użycia produktu.  Dlatego klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą ocenę (w 
tym między innymi ocenę przydatności do określonego celu i przydatności do zastosowania), wybór i stosowanie produktów 3M. Produkty ochronne 
należy zawsze wybierać i stosować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami (np. OSHA, ANSI i innymi) oraz po dokonaniu 
odpowiedniej oceny zagrożenia. Nieprawidłowa ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M może spowodować obrażenia, chorobę, śmierć i/lub 
uszkodzenie mienia. Zużyte dysze, pozostałości farby/powłok, zużyte pojemniki/materiały i PPS należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: O ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M, w informacji dołączonej 
do produktu lub na opakowaniu, firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z odnośną specyfikacją w momencie wysyłki produktu 
przez 3M. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH 
DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE ŻADNYCH 
GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie jest 
zgodny z postanowieniami tej gwarancji, jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem jest zależnie od wyboru 3M wymiana produktu 3M lub zwrot 
kwoty zapłaconej za produkt.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia 
wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii 
prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzenia czy odpowiedzialności.

3M i PPS ą znakami towarowymi firmy 3M. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do ich właścicieli. Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2021. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG127542.

Nr części Elementy   

3M™ Performance pistolet natryskowy — zestaw 
26778  1 pistolet natryskowy, 1 manometr, 

1 kołnierz blokujący, 15 dysz grawitacyjnych, 
1 kubek do natrysku 3M™ PPS™ Series 2.0,  
5 pokrywek i kubków miękkich, 3 zatyczki 
uszczelniające

3M™ Performance pistolet natryskowy
26832 Pistolet natryskowy i manometr

Nr części Produkt
3M™ Performance pistolet natryskowy
26840  Zestaw do naprawy

Pistolet natryskowy i zestawy

Elementy wymienne i akcesoria

Głowice — zestawy uzupełniające 

Nr części Kolor Rozmiar Ilość

26712 Niebieski 1.2 5 dysz/opakowanie
5 opakowań/karton

26713 Zielony 1.3 5 dysz/opakowanie
5 opakowań/karton

26714 Pomarańczowy 1.4 5 dysz/opakowanie
5 opakowań/karton

26716 Fioletowy 1.6 5 dysz/opakowanie
5 opakowań/karton

26718 Przezroczysty 1.8 5 dysz/opakowanie
5 opakowań/karton

26720 Czerwony 2.0 5 dysz/opakowanie
5 opakowań/karton
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