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Pistola manual sem ar para um revestimento óptimo garante uma 
protecção anticorrosiva resistente

Com a família de produtos PROTEC, a WAGNER oferece soluções sob 
medida para atender às exigências das aplicações de revestimentos de 
protecção. Especialmente a aplicação de material de pintura 
altamente viscoso e de alto teor de sólidos, exige muito da tecnologia 
de aplicação.

A nova pistola manual Airless WAGNER PROTEC GM 1 comprovou as 
suas vantagens técnicas e ergonómicas superiores: Com a sua 
incomparável facilidade, design compacto e baixa força de gatilho, 
permite um trabalho sem fadiga - mesmo com a mais alta pressão de 
operação. A troca rápida e fácil dos bicos e das garantias do filtro de 
punho, garantem alta disponibilidade sem interrupções. O bico 
ProfiTip da WAGNER oferece uma protecção do bico facilmente 
ajustável e a possibilidade de se desobstruir rapidamente utilizando 
uma rotação de 180° do bico. Isto garante excelentes propriedades de 
pulverização. Assim, o PROTEC GM 1 permite óptimos resultados de 
revestimento, mesmo nas condições mais difíceis.

A pistola manual Airless está disponível com um gatilho de 2 ou 4 
dedos, adequado para diferentes pressões de material e exigências 
ergonómicas. A escolha da família de produtos WAGNER PROTEC 
permite combinar a pistola manual com outras ferramentas e 
acessórios para a protecção contra a corrosão em serviço pesado. 
Quer seja WAGNER IceBreaker bombas de pistão de alta pressão para 
o fornecimento de material confiável, sistema de mistura eletrônica 
WAGNER PROTEC TwinControl ou o sistema mecânico de 2 
componentes WAGNER PROTEC 2K - cada operador irá encontrar os 
produtos adequados às suas necessidades para alcançar uma 
qualidade de superfície confiável e elevada. Acessórios de 
equipamento como mangueiras de sucção ou tanques completam a 
grande variedade de produtos disponíveis.ovidade da WAGNER: 
PROTEC GM 1
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Podem ser encontradas mais informações sobre o microsite PROTEC 

GM 1: www.wagner-protec.com

WAGNER PROTEC GM 1 -350 e GM 1-530 com gatilho 

de 2 ou 4 dedos
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Acerca de WAGNER:

WAGNER é um fabricante líder de componentes e sistemas de alta tecnologia 
para a aplicação em superfícies de revestimentos húmidos e em pó, bem como de 
tintas e outros meios líquidos. Os sistemas de acabamento de superfície da 
WAGNER são utilizados tanto no sector industrial como por operários e 
entusiastas da bricolage.
WAGNER dispõe de uma gama completa de produtos e tecnologia, desde 
alimentadores de produtos, passando por sistemas de mistura, dosagem, 
movimentação e controle, incluindo logística de materiais, até a aplicação 
superficial dos diversos meios. Completando o produto são os sistemas de cabina 
e de recuperação para revestimento em pó, bem como os sistemas de colagem e 
marcação.
O Grupo WAGNER tem uma presença global, com uma força de trabalho de 
aproximadamente 1.450 pessoas, 19 empresas operativas e cerca de 300 
agências WAGNER a nível mundial. O Grupo WAGNER é propriedade das 
Fundações Josef-WAGNER que, além de apoiar o grupo de empresas, perseguem 
objectivos exclusivamente não lucrativos e de caridade.

Para mais informação visite: www.wagner-group.com
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