Aplicador de Adesivos Piccolo
O Aplicador de Adesivos Piccolo trabalha com adesivos a base
de água ou solventes. Com ele você tem mais precisão e
desempenho na aplicação. É de fácil manuseio.








As informações que daremos a seguir, tem por finalidade
familiarizá-lo com o aplicador de adesivos adquirido.
Algumas figuras podem ser ligeiramente diferente do
modelo do Piccolo que está sendo utilizado, porém isto
não impedirá seu uso corretamente.
Para obter o máximo desempenho do Piccolo leia atentamente este manual antes de utilizá-lo.
As informações contidas neste manual são de propriedade
da Multimaq e protegidas por lei. A divulgação de qualquer
informação deverá ter a permissão explícita da Multimaq.
A configuração original deste produto não pode ser
alterada sob pena de colocar em risco a segurança do operador.
Havendo qualquer dificuldade no manuseio, operação ou
manutenção do Piccolo consulte nosso serviço de atendimento ao cliente:

Assistência Técnica Multimaq
Av. Bernardino Silveira Amorim, 1056
CEP 91140-410 • Bairro Sarandi • Porto Alegre • RS
Fone/Fax: (0xx51) 3364.5757
vendas@multimaq.com.br • www.multimaq.com.br
Em função da constante evolução e desenvolvimento de nossos
produtos, nos reservamos o direito de realizar alterações neste
equipamento sem prévio aviso.
GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

Manutenção

Instalando o Piccolo

Normas de segurança durante a manutenção

1- Conectar a entrada de produto.
2- Regular a vazão de produto.
3- Escolher a melhor ponteira para a aplicação.
4- Acionar o gatilho.
Pincéis Chatos
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As principais normas a serem observadas por ocasião da manutenção do equipamento são:
• Interromper a alimentação pneumática antes de
retirar qualquer peça do equipamento ou efetuar qualquer troca de componentes.
• Sempre que fizer manutenção e/ou limpeza do
aplicador, certificar-se que o equipamento não
esteja pressurizado.
• Não usar anéis, relógios, correntinhas, pulseiras,
etc., durante as operações de manutenção.
• Usar equipamentos de proteção individual (luvas, calçados, óculos, roupas, etc.) adequados
contra acidentes.
• Usar peças de reposição originais.
• Usar ferramentas adequadas.

Limpeza
Após o uso do equipamento, é necessário fazer uma
limpeza. Para tanto, proceda da seguinte maneira:
1- Retire as peças 4 e 8 (ver vista explodida no verso).
2- Mergulhar as mesmas em um diluente apropriado ao adesivo que foi usado no Piccolo.
Caso a agulha esteja obstruída, será necessária a
desmontagem completa do Aplicador.

Garantia
Todos os equipamentos Multimaq são construídos com
os melhores materiais e são testados individualmente em
nossa fábrica.
Nos comprometemos a substituir ou reparar todos os componentes que a Multimaq constatar defeito de fabricação no
prazo de doze (12) meses após sua compra, desde que os
equipamentos sejam enviados exclusivamente à Multimaq
ou à sua rede de Assistência Técnica.
O material deve ser enviado à Multimaq com frete pago.
Na devolução o frete será pago pela Multimaq, se comprovado defeito de fabricação. Caso seja necessário o deslocamento do técnico, a garantia não inclui despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem quando necessário.
São excluídas da garantia as partes submetidas a desgaste
normal como guarnições, mangueiras, acessórios, bicos e
agulha do aplicador, conforme marcado na vista explodida
de cada item, bem como as que apresentarem defeitos nas
roscas ocasionadas por apertos excessivos ou parafusos mal
colocados.
A garantia perde a validade em caso de:
• Avarias causadas por uso impróprio do equipamento.
• Avarias causadas por acidentes externos.
• Avarias causadas por manutenção insuficiente.
• Avarias causadas por negligência.
• Avarias causadas quando não forem seguidas as instruções do Manual
Os consertos em garantia são realizados somente pela
Multimaq.

ITEM CÓD.
1
3014
2
2985
3
284
4
2987
5
2992
6
2994
7
2995
8
2996
9
3004
10 2998
11 3002
12 3047
13 3066
14 3013
15 3009
16 3008
17 3015
18 1282
19 3046
20 3045
21 3075






 Peças de desgaste normal, não cobertas pela garantia.

3069 - Kit Reparo
1x02 / 1x04 / 1x06 / 1x18

NOME
QUANT.
Camisa
1
Agulha
1
Mola
1
Bico
1
Bucha de encosto da mola 2
Gaxeta
1
Encosto da gaxeta
1
Anel de ret. do bico
1
Gatilho
1
Porca batente
1
Suporte do gatilho
1
Cabo
1
Calço gaxeta
1
Pino
1
Parafuso
2
Anel
1
Anel
1
O’ring
1
Parafuso
1
Porca
1
Conexão giratória
1

CRISDESIGN

Peças de Reposição: Piccolo (cód. 1500)

