
MANUAL DO USUÁRIO

4 - UTILIZAÇÃO CORRETA DA PISTOLA

2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1 - CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

6 - PROBLEMAS QUE PODEM OCORRER
E SUAS CAUSAS

3 - DENOMINAÇÃO DAS PEÇAS NOME DA PEÇA

A lista dos estabelecimentos que compõem a rede de assistência
técnica STEULA está em folha anexa, mas se você encontra-se
em local onde não existe Posto de Assistência Técnica STEULA,
envie-nos a pistola via postal solicitando orçamento ou conserto
ou peças para reposição. Seu pedido lhe será enviado via postal
por "SEDEX a cobrar" (as despesas postais correm por conta do
cliente).    Nosso endereço é:

Rua Sebastião Canesso , 292 - Vila Canesso
CEP 13920-000 - PEDREIRA - SP
Tel (0xx19) 3893-2466 - 3893-2610   Fax (0xx19) 3893-5291
Site: www.steula.com.br  -  e-mail: steula@steula.com.br

STEULA EQUIPAMENTOS LTDA

A PISTOLA PARA PINTURA foi especialmente projeta-
da para pintar pequenas superfícies tais como: sapatos, cerâmicas,
brinquedos, bicicletas, em aeromodelismo, grades e portões, etc.
onde seu uso é muito produtivo e econômico. Permite um peque-
no ajuste do diâmetro do jato e total controle do fluxo de tinta. É
normalmente fornecido com um bico interno com furo de diâme-
tro 0,7 mm (opcionalmente com furo de diâmetro 0,4 ou 1,0 mm).

A capacidade do reservatório é de 70, 200 ou 300 cm³ e a tin-
ta chega até o bico por gravidade. Para trabalhar em série sugere-
se a substituição da caneca por um reservatório de tinta suspenso
e uma mangueira ligando o reservatório à pistola, eliminando,
assim, a necessidade de frequentes reposições de tinta.

O corpo da pistola é de latão, o bico interno é de aço revestido
por zinco e a agulha é de aço inoxidável.
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Bico externo p/ bico interno 0,4 e 0,7 mm
Bico externo p/ bico interno 1,0 mm
Bico interno furo 0,4 mm
Bico interno furo 0,7 mm
Bico interno furo 1,0 mm
Contra-porca do bico externo
Agulha para bico interno de furo 0,4 mm
Agulha para bico interno de furo 0,7 mm
Agulha para bico interno de furo 1,0 mm
Porca de vedamento dianteira
Porca de vedamento traseira
Gatilho
Apoio da válvula
Válvula
Cabo
Tubo de entrada de ar
Porca de aperto do cabo
Niple de entrada de ar (Rosca ¼ BSP)
Tampa traseira
Tampa da válvula
Parafuso regulador da agulha
Mola da válvula
Mola da agulha
Guarnição da válvula
Eixo do gatilho
União corpo-caneca
Caneca 70 cm³ sem tampa
Caneca 200 cm³ sem tampa
Caneca 300 cm
Parafuso complemento da caneca
Porca complemento da caneca
Porca da agulha
Corpo da pistola
Guarnição do parafuso nº 17
Bloco dianteiro
Niple
Anel O'Ring
Chave para manutenção

³ sem tampa

Gaxeta dianteira (antigo código 5-D)
Gaxeta traseira (antigo código 5-T)
Contra-porca regulagem da agulha
Tampa da caneca 70 cm³
Tampa da caneca 200 e 300 cm³

5 - PRECAUÇÕES E CUIDADOS COM A PISTOLA

Proceda a montagem da caneca na pistola. Em seguida, aplique
fita vedante na rosca do niple de entrada de ar (13) e conecte a
mangueira de ar comprimido utilizando um espigão rosca ¼ BSP
e uma abraçadeira para maior segurança na fixação (a mangueira,
a abraçadeira e o espigão não são fornecidos). Aperte o espigão
¼ BSP no niple de entrada de ar (13) com uma chave no espigão
e outra chave segurando o niple para evitar que este gire e trans-
mita o aperto a outras partes da pistola, o que poderia lhe causar
danos. Coloque a tinta na caneca e recoloque a tampa. Pronto:
basta apertar o gatilho e você já estará pintando.

A pressão de trabalho deve estar na faixa de 1,4 a 4,2 Kgf/cm²
(20 a 60 lbs.).

Trabalhando com baixa pressão do ar e a pistola próxima à su-
perfície a ser pintada consegue-se traços finos e pintura de deta-
lhes. Pressões mais altas devem ser utilizadas para pintura de su-
perfícies maiores, quando a pistola deverá estar relativamente
mais distante da área a ser pintada. Pressão do ar acima do neces-
sário provoca desperdício de tinta. A regulagem da pressão é pos-
sível pela utilização de uma válvula reguladora de pressão (não
fornecida) entre a pistola e o compressor.

A PISTOLA PARA PINTURA permite total controle do flu-
xo de tinta; para tanto solte a contra-porca de regulagem da agulha
(562) e avance ou recue o parafuso regulador da agulha (17) até encon-
trar o ponto no qual o fluxo de tinta torna-se ideal ao seu trabalho. Ao
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final, reaperte a contra-porca de regulagem da agulha (562).
A PISTOLA PARA PINTURA permite um razoável ajuste doTS-1

diâmetro do jato de tinta; para tanto solte a contra-porca do bico exter-
no (3) e avance ou recue o bico externo (1) até encontrar o ponto no
qual um jato adequado seja obtido. Ao final, aperte a contra-porca do
bico externo (3) novamente.

A PISTOLA PARA PINTURA pode trabalhar perfeitamente
com compressores de ar direto desde que retirada a guarnição (82).
Para tanto siga o seguinte procedimento (faça a desmontagem em cima
de uma mesa ou balcão para evitar perda de peças). Retire a tampa tra-
seira (14), utilizando uma chave bem ajustada; retire o conjunto válvu-
la (9) e tampa (15), puxando-as para trás - cuidado com o apoio da vál-
vula (8) que poderá cair sem que perceba. Retire a guarnição (82), dei-
xando-a fora (guarde-a em local seguro, envol-
vida em talco para evitar ressecamento). Efetue a montagem das peças
retiradas - exceto a guarnição (82). Atente ao fato de que o apoio da
válvula (8) tem dois furos de diferentes diâmetros, sendo que o maior
é que deve encaixar na ponta da válvula.
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para futura utilização,

Para maior durabilidade desse produto observe os seguintes cuidados:

Evite quedas acidentais. A ocorrência de colisões, principalmente na re-
gião posterior da pistola poderá resultar em perda da qualidade do jato ou
danificação permanente de peças que compõem a pistola. Se possível, mes-
mo em trabalho, mantenha-a pendurada em algum suporte.

A utilização de tintas abrasivas ou produtos à base de álcool resultará em
desgaste prematuro de alguns componentes da pistola. A agulha e o bico in-
terno são partes mais sujeitas à erosão e ao desgaste. A agulha é confeccio-
nada em aço inoxidável e o bico interno em "chumballoy".

Em se tratando de trabalhos com compressor de ar direto, retire a guarni-
ção (82) - veja item 4.2.

A correta limpeza e lubrificação da pistola é imprescindível ao seu bom
funcionamento. A maioria dos problemas observados com a pistola são de-
correntes de limpeza e lubrificação inadequadas.

A não retirada desta guarnição causará danos
ao compressor.

COMO FAZER A LIMPEZA

Logo após o uso, utilizando um pincel pequeno provido de um
solvente da tinta utilizada, limpe a pistola externamente e a cavi-
dade onde está o gatilho, deixando as partes metálicas sem cros-
tas de tinta. A seguir, proceda à limpeza interna: coloque o sol-
vente dentro da caneca e funcione a pistola algumas vezes, para
que os canais de percurso da tinta fiquem limpos. Ainda com o
solvente na caneca, tampe a saída da pistola com uma rolha ou
com o dedo envolvido em filme plástico e acione o gatilho, o que
resultará em turbulência dentro da caneca provocada pelo retorno
do ar comprimido. Essa turbulência ajudará a remover as cama-
das de tintas aderidas às partes por onde há passagem de tinta.
Por fim, renove o solvente na caneca e funcione a pistola algu-
mas vezes, e a pistola estará limpa.

COMO LUBRIFICAR A PISTOLA

Terminada a limpeza, lubrifique a pistola da seguinte maneira:
posicione a pistola na posição vertical com o bico externo para
baixo e aplique 1 a 2 gotas de óleo (SAE-20 ou mais fino) entre
a agulha (4) e a porca de vedamento (6-D), acionando várias ve-
zes o gatilho para facilitar a penetração do lubrificante nas gaxe-
tas (5-D). Posicione novamente a pistola na posição vertical, des-
ta vez com o bico externo para cima, e aplique óleo entre a válvu-
la (9) e a porca de vedamento (6-T). Acione o gatilho para facili-
tar a penetração de óleo nas gaxetas (5-T).

A inobservância dos cuidados recomendados na utilização da
pistola pode gerar problemas de funcionamento. Os mais comuns
são:

Pistola não funciona ou não permite a saída da tinta. A causa é
a obstrução dos canais por onde passa a tinta.

Jato de tinta com interrupções e retorno de bolhas de ar que
podem ser notadas no líquido dentro da caneca. Podem ser diver-
sas as causas desse problema:

- Bico externo (1) muito avançado em relação à ponta do bico
interno. Nesse caso deve-se recuar um pouco o bico externo.

- Bico interno (2) perfurado devido a utilização de tintas abra-
sivas/corrosivas.

- Tampa da válvula (15) está solta. Deve-se apertar a tampa da
válvula (15) na válvula (9), utilizando a chave fornecida.

- O bico interno (2) está solto. Deve-se proceder o aperto do
bico interno com a rosca lubrificada, utilizando a chave fornecida.

Desgaste prematuro do bico interno (2) e agulha (4). A tinta
utilizada é abrasiva ou à base de produto corrosivo ao aço.
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