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INFORMAÇÃO DE PRODUTO 

SISTEMA ECO PROTEC 

ECONÓMICO E ECOLÓGICO 

PROPRIEDADES DO SISTEMA ECO 

o Sistema de pulverização reutilizável, adaptado aos Fluidos Anti-Salpicos Bio PROTEC 

o Resultado de pulverização particularmente preciso, aplicação economizadora 

o Económico em comparação com pulverizadores não reutilizáveis 

o Ecológico 

O sistema consiste no pulverizador ECO e na estação de enchimento de ar ECO ou na estação de enchimento ECO totalmente 

automática. 

PULVERIZADOR ECO 

Pulverizador reutilizável com válvula de comando por pé.  

Recipiente de alumínio robusto, revestido a pó.  

Spray sem ar com uma pulverização particularmente precisa.   

DADOS CARACTERÍSTICOS 
 

ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO DE AR ECO PROTEC 

A estação de enchimento ECO destina-se ao enchimento do pulverizador ECO com ar comprimido, através da válvula de comando 

por pé.  

É necessário encher o pulverizador previamente com o fluido (manualmente a partir de cima, encher aprox. até metade).   

A válvula abre-se e fecha-se automaticamente. 

DADOS CARACTERÍSTICOS 

Válvula: de fecho automático, em latão Pressão de serviço: 6-10 bar 

Pressão máx.: 15 bar N.º de identificação: Z006.001 

ESTAÇÃO DE ENCHIMENTO ECO PROTEC 

 A estação de enchimento ECO PROTEC destina-se ao enchimento do pulverizador ECO com fluido e ar comprimido num só 

processo, e numa proporção correcta para um alcance máximo. O processo de enchimento ocorre através da válvula de comando 

por pé do pulverizador e demora apenas alguns segundos.  

Os fluidos PROTEC, disponíveis em recipientes de 10 l, são ligados através de um tubo flexível de sucção e o ar comprimido 

através de um bocal de encaixe.  

Os detalhes podem ser consultados no manual de instruções. 

DADOS CARACTERÍSTICOS 
 

Recipiente: 
recipiente sob pressão reutilizável em 
alumínio de 600 ml para 300 ml de fluido, 
revestido a pó 

Pressão de serviço 6 - 10 bar (pressão de ensaio de 10 bar) 

Peso próprio 360 g 

N.º de identificação Z005.001 

Inclui 1 válvula sobressalente e 3 cabeças de pulverização sobressalentes 

posições de enchimento: 
1. ª posição para um enchimento totalmente automático, com a proporção certa de fluido e ar com-
primido. 2.ª posição para adicionar ar comprimido. 

Ligação a bidões da PROTEC e a ar comprimido (cilindro de dosagem accionado por ar comprimido) 

Pressão de serviço 6-10 bar Pressão máx.:  10 bar 

Quantidade de enchimen-
to fluido 300 ml N.º de identificação Z007.001 
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