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DEVILBISS

Filtro de Fluído PVS-506

ESPECIFICAÇÃO
Corpo de latão zincado com porca giratória na entrada de fluido
para facilidade da instalação.
Filtro de fluido com tela de nylon de 100 mesh.
FINALIDADE
• Para ser utilizado como filtro secundário na filtragem do material
que está sendo aplicado, evitando entupimentos nas passagens
de tinta da pistola.
• Para utilização no final das linhas de tinta ou nos tanques de
pressão, conectado a saída de fluido.
• Para uso com a maioria dos materiais comuns de revestimento
e acabamento. Não é recomendado para materiais corrosivos e
abrasivos.
LIMPEZA
• Antes de iniciar qualquer serviço de limpeza alivie a pressão do
tanque e/ou feche a válvula de saída de fluido.
• Acione a pistola para alívio da pressão de fluido na mangueira.
Solte a tampa (4) para retirar a tela cônica de filtragem. Lave a
tela com solvente compatível com o material aplicado.
• Recoloque a tela e posicione a guarnição (3) para fechar o filtro
rosqueando a tampa (4).
• O restante da unidade será limpa quando for feita a limpeza da
mangueira.
A DeVilbiss reserva-se o direito de modificar as características de
seus produtos sem prévio aviso.
GARANTIA
O equipamento DeVilbiss tem garantia de seis meses, a partir da
sua data de aquisição. A garantia limitar -se-á aos defeitos de
material, de fabricação e de mão-de-obra.
O uso indevido, bem como reparo feito por pessoas não
autorizadas, implicam na perda automática da garantia.
Quando houver necessidade de conserto, leve seu equipamento
a um Revendedor, ou Oficina Autorizada DeVilbiss, onde o
conserto será feito por técnicos especializados, e só será
cobrado se o seu equipamento estiver fora das condições de
garantia.

LISTA DE PEÇAS
Ref. Cód. Dev.
1
PVS-410
2
VS-55
3
QS-181
4
PVS-18

Denominação
Conjunto do corpo
Filtro
Guarnição
Tampa

