
Leia atentamente este manual antes de usar o produto. Proteja-se a si e aos outros, observando todas as 
informações de segurança, avisos e precauções. O não cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos 

pessoais e/ou danos ao produto ou à propriedade. Por favor, guarde as instruções para referência futura. 
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Por favor leia e guarda este manual. 
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O que deve saber sobre as instruções de segurança 
 
 
Os avisos e instruções de segurança importantes que aparecem neste manual não se 
destinam a cobrir todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Você 
deve ter bom senso, cuidado e cuidado ao montar ou usar este produto. Sempre entre em 
contato com seu revendedor, agente de serviços ou fabricante sobre problemas ou 
condições que você não entende. 
 

 

 

          AVERTENCIA 
 
Os avisos e instruções de segurança importantes que aparecem neste manual não se 
destinam a cobrir todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Você 
deve ter bom senso, cuidado e cuidado ao montar ou usar este produto. 
 

 

PRECAUÇÃO 
 
Este é um símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertar você sobre possíveis 
riscos de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que 
seguem este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte. 



Especificações gerais do produto 
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Conteúdo 
Tanque com capacidade de 75L com válvula de bloqueio 
Inclui mangueira 2.5m. 
Funil 
Fita adesiva 
Capa 
 

Especificações 
Reservatório:75L  
Inclui mangueira 2.5m.  
Pressão de trabalho 60-125 PSI 
Consumo de ar 6-25 CFM 

 
MANTENHA ESTE MANUAL, RECEBIO DE VENDA E GARANTIA APLICÁVEL PARA 
REFERÊNCIA FUTURA. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS ANTES DE 
USAR ESTE PRODUTO 

 
Ao desembalar verifique todas as peças listadas estão incluídas. 

 
Regras de segurança importantes 
 

SENSO COMUM E CUIDADO SÃO FATORES QUE NÃO PODEM SER CONSTRUÍDOS EM 
QUALQUER PRODUTO. ESTES FATORES DEVEM SER FORNECIDOS PELO OPERADOR. 

 

             Atenção 
 

Mantenha A área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas de trabalho desordenadas e 
áreas de trabalho sem iluminação podem causar acidentes ou ferimentos. 
Não opere máquina o em áreas de ambiente explosivo, como na presença de líquidos 
inflamáveis, gases ou poeiras. Esta pode criar faíscas que podem inflamar poeira ou fumaça. 
Mantenha as pessoas longe da máquina enquanto esta é manuseada. Distrações podem fazer 
com que possam ocorrer acidentes. 

 

AVISO 
Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. A ferramenta certa fará o 
trabalho melhor e mais seguro na velocidade para a qual foi projetada. 
 
Mantenha ferramentas que não estão a ser usadas fora do alcance de crianças e pessoas não 
qualificadas. Ferramentas podem ser perigosas nas mãos de pessoas não qualificadas para o 
seu uso
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Perigo 
 

Verifique sempre se o gatilho não está instalado antes de conectar a máquina ao fornecimento de 
ar. Uma ferramenta pode estar protegida contra uma pessoa ou pessoa, se conectada enquanto 
estiver ligado. 
 

       Advertencia 
 

Lave as mãos depois de manusear a mangueira de ar. Tocar a mangueira de ar pode expor você a 
chumbo. 
 

       Advertencia 
 

Todas as áreas de trabalho devem estar limpas e bem iluminadas. Acidentes são mais prováveis de 

ocorrer em áreas mal iluminadas e desordenadas. 
 
 

       Advertencia 
 

Mantenha as crianças e outras distrações a distância enquanto estiver a operar a maquina 
decapar. 
 

       Advertencia 
 
Mantenha a mangueira de ar em bom estado e substitua imediatamente a mangueira de ar se 
estiver danificada. Mantenha a mangueira de ar afastada de materiais e superfícies que possam 
danificar a mangueira de ar. 
 
Use o bom senso ao operar a máquina decapar jato de areia. 
 
Não use esta ferramenta se você: 
Sentir-se cansado ou sob a influência de álcool ou drogas. 
Vestindo roupas largas ou joias. Caso tenha cabelo comprido deve ter este preso e longe das partes 
móveis. 
Não usar calçado adequado pode causar ferimentos graves. 
Ao usar a máquina tenha em atenção: 
Use o equipamento de segurança adequado, como óculos de proteção, máscaras contra poeira, 
sapatos anti deslizantes, etc. 
Verifique se todas as chaves ou chaves de ajuste foram removidas antes de ligar a ferramenta. 
Verifique se a chave ligar / desliga está na posição “DESLIGADA” antes de ligar a máquina a uma 
tomada elétrica. 
 
O serviço de reparação deve ser executado somente por pessoal qualificado.  
Serviço ou manutenção que não seja feito por pessoal não qualificado pessoal pode resultar em 
risco de lesão. 
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Ao consertar a máquina, use apenas peças de reposição originais e siga as instruções no manual. 
Uso de peças não autorizadas ou o não cumprimento das instruções de manutenção podem levar 
danos materiais e / ou pessoais. 
 
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. 
 
Este manual contém informações importantes sobre segurança, operação, manutenção e 
armazenamento de este produto. Antes de usar, leia com atenção e entenda todos os avisos, 
cuidados, instruções e rótulos. Não fazer isso pode resultar em danos e até morte. 
 

Instruções de segurança importantes 
 

              Aviso 
 
Antes de usar essa ferramenta, você precisa se familiarizar com o seu funcionamento. 
 
• Prenda e suporte sempre a peça de trabalho usando braçadeiras.  
Não use as mãos para segurar a peça no lugar. 
• Certifique-se de que sua área de trabalho esteja limpa e segura. Certifique-se de que a área esteja 
livre de materiais estranhos, pregos, grampos ou qualquer outro material. 
• Use sempre o equipamento de segurança apropriado ao operar esta máquina de jato de areia. 
Incluindo, mas não se limitando a óculos de proteção, máscaras contra poeira ou respiradores. 
Trabalhe sempre numa área bem ventilada para reduzir sua exposição a substâncias químicas 
nocivas e partículas de poeira. 
• Mantenha as mãos afastadas da área de corte. 
• Não alcance debaixo da peça de trabalho. 
 

              Aviso 
 
• Risco de ferimento nos olhos. Use proteção ocular. 
• Risco de ferimentos nas pessoas. Leia e compreenda o manual de instruções antes de usar. 
• Risco de perda auditiva, uso de proteção auditiva 
 

Regras e símbolos de segurança específicos 
Os seguintes símbolos podem ser usados em sua ferramenta. Familiarize-se e aprenda os símbolos 
para operar a ferramenta com segurança. 
 

Símbolo Nome Descrição 

V Voltagem Voltagem (Potencial) 

A Amperes Corriente 

Hz Hertz Frequência (Ciclos por segundo) 

kW kilowatts Potencia 

kg kilogramas Peso 
 

 Corriente alterna Tipo de corrente 

   Corriente continua Tipo de corrente 
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Símbolo Nome Descrição 
 

 Corrente alterna o direta Tipo de corrente 
 

 Terminal de tierra Terminal de conexão tierra 
 

 Construcción Clase II Denota solamento duplo 

min Minutos Tempo 

s Segundos Tempo 
 

 Diâmetro Tamaño de brocas, ruedas de molienda, etc. 

n 
0 

Sin velocidad de carga Velocidad de rotación sin carga 

.../min Revoluciones por minuto Revoluções, velocidade Superficial. Traços, etc. por minuto 

1,2.3... Configuración del 
selector de timbre 

Configuração de velocidad, par o posición 

 
 

   Conteúdo  

• Mangueira 3m 

• Tanque 

• Capucha 

• Embudo 

 

Peças 
 

1. Tanque 

2. Válvula segurança 

3. Manómetro pressão 

4. Manipulo 

5. Roda 

6. Pierna frontal 

7. Tampa 

 
 

Montagem 
 

              Aviso 
 
Use fita de teflon em todas as juntas roscadas. Certifique-se de que todas as juntas estejam bem 
apertadas. 
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1. Siga o diagrama à direita para instalar os vários 
componentes (Figura 1). 
2. Deslize as duas braçadeiras (24) sobre cada 
extremidade do 
Superfície da mangueira abrasiva (25). 
3. Pressione uma extremidade da mangueira, sobre o 
mamilo no 
Tubo de saída abrasivo (23). E o outro fim sobre o 
4. Adaptador de mangueira de segurança abrasivo (49). 
Ambas as extremidades da mangueira devem estar 
firmemente 
mamilos. Deslize as braçadeiras ao longo da mangueira 
para cada mamilo e aperte os grampos com muita 
firmeza. 
Eles têm que resistir à força de 60 a 125 PSI. 
5. Coloque o tanque abrasivo em uma superfície plana 
(como bancada de trabalho ou mesa), com o suportes 
de montagem voltados para cima. (Figura 2) 
6. Alinhe os 4 orifícios do manípulo (06) com os quatro 
furos nos suportes de montagem do reservatório. 
Nota: Mantenha a extremidade curva da pega virada 
para cima. 
7. Coloque uma anilha (10) em cada um dos quatro 
suportes parafusos de montagem (08) e inseri-los em 
cada dos quatro buracos. 
8. Coloque uma porca (09) no final de cada parafuso e 
aperte firmemente com uma chave. 
9. Localize o Eixo da Roda (05) e deslize-o pelos 
orifícios do eixo localizados na parte inferior do reservatório. 
10. Deslize a anilha de roda (26) em cada extremidade do eixo da roda. 
11. Deslize uma roda (02) em cada extremidade do eixo da roda. 
12. Deslize uma roda Arruela (26) em cada extremidade do eixo da roda. 
13. Usando um alicate de pressão, instale anilha de pressão (47) em cada extremidade do eixo 
da roda. Nota: eixo da roda tem uma ranhura cortada - o anel elástico deve repousar nesta 
ranhura para que não escorregue o eixo da roda.  
14. Aperte firmemente as tampas das rodas (48) no lugar sobre as rodas. 
15. Coloque o tanque abrasivo de forma que o manípulo esteja agora voltado para baixo. 
16. Alinhe os orifícios do Pé Dianteiro (04) com os orifícios no suporte do pé no lado frontal do 
tanque. 
17. Insira o contrapino (03) através dos orifícios e dobre-o de modo que o pé dianteiro não possa 
deslizar. 
 

Funcionamento 
 
   Cuidado 

 

Sempre use seu capuz, máscara contra poeira e luvas de lona para trabalhos pesados ao operar a 
máquina. 
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   Aviso 

 

Antes de operar, inspecione cada conexão, verificando novamente para certificar-se de que todas 
estão apertadas e devidamente vedadas. 
 

 
   Aviso 

 

ESTA MÁQUINA NÃO É DESTINADA A SER USADA COM ABRASIVOS BASEADOS EM SILÍCIO. 
OS ABRASIVOS BASEADOS EM SILÍCIO FORAM LIGADOS A DIVERSAS DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS. USE SEMPRE SUBSTITUTOS SILICA QUANDO USA A MÁQUINA! 
 
O tipo de abrasivo escolhido influenciará grandemente a quantidade de tempo necessária para 
limpar uma determinada área de superfície. Materiais abrasivos incluem granada, contas de vidro e 
outros. Para melhores resultados, use abrasivos 80 ou mais finos. Não exceda o tamanho de médio 
de 80 grãos. 
 
 
Guia de referência rápida de abrasivos 
 
Dureza de Granada Vermelha 8 
Bom para uso geral de metal. Ideal para ferrugem geral, pintura e remoção de incrustações de peças 
metálicas. 
Dureza do cordão de vidro 6 
Perfeito para rebarbação de luz ou aplicação de acabamentos semelhantes a cetim nas peças. 
Forma redonda de contas de vidro mantém ele de corte em superfícies de trabalho; em vez disso, a 
superfície é martelada Certifique-se de que abrasivo que você usa está completamente seco. Um 
abrasivo húmido pode causar entupimento do seu desintegrador abrasivo. Enquanto você pode 
reutilizar o abrasivo, lembre-se de que o abrasivo se desgasta. Após o uso, abrasivo torna-se 
mais suave. e mais redondos, reduzindo assim a eficácia abrasiva. Reutilizar o abrasivo também 

pode causar entupimento devido a detritos contidos na mistura de uso anterior. 
Ajuste de fluxo abrasivo 
Escolha um bocal maior para um padrão de pulverização mais amplo. Escolha um bocal menor para 
jateamento abrasivo mais focalizado. Ajuste a pressão do ar com a válvula de estrangulamento de 
latão (19A). Ajuste o fluxo abrasivo com a válvula de controle abrasivo (19B). Preste atenção para 
entupimento abrasivo. Libere a pressão do tanque, se necessário, e substitua o abrasivo por um 
abrasivo mais seco ou de limpeza. 
 
Considerações sobre segurança e saúde 
AVISO: ESTA MÁQUINA NÃO É DESTINADA PARA USO COM ABRASIVOS BASEADOS EM 
SILÍCIO. OS ABRASIVOS BASEADOS EM SILÍCIO FORAM LIGADOS A DIVERSAS DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS. USE SEMPRE SUBSTITUTOS SILICA QUANDO O JATEAMENTO ABRASIVO! 
Antes de abrir o tanque, certifique-se de que não esteja pressurizado. Certifique-se de que o 
medidor indique "0". Se o manômetro não indicar "0", libere a pressão do tanque (consulte 
"Liberando a pressão da seção do tanque". Desconecte o compressor antes de abrir o tanque. 
Proteja-se e proteger as pessoas ao seu redor da "pulverização excessiva"). Lembre-se de que a 
maquina jato de areia está disparando um poderoso spray de material abrasivo. Não aponte para 

você ou para alguém ao seu redor. 
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Carregamento abrasivo 
 
1. Certifique-se de que o abrasivo esteja seco e limpo, de modo a não entupir a unidade. 
2. Feche a válvula de suprimento de ar de latão (19), girando-a para a posição vertical. 
3. Para liberar a pressão do tanque, pressione o gatilho de segurança até que o ar pare. 
4. Certifique-se de que o manômetro (16) indica "0". 
5. Remova a tampa de enchimento (13). 
6. Usando o funil (27), despeje o meio abrasivo selecionado no tanque (1). Não encha o tanque 
mais 
de 3/4 cheio. Se a humidade em sua região for de 90% ou mais, encha o tanque até a metade e 
verifique a filtro água (18) com mais frequência. 
7. Feche a tampa de enchimento com segurança, assegurando que o vedante esteja no lugar. 
Nota: Coloque seu compressor de ar em outra sala para evitar danos neste. 

 
Iniciar o jato abrasivo 
Nota: Comece com todas as válvulas na posição fechada. Seguir as instruções abaixo ajudará a 
evitar a formação de obstruções na mangueira abrasiva, no coletor de saída e no gatilho de 
segurança. 
1. Conecte o compressor de ar ao conector de entrada (20). 
2. Ligue o compressor e abra a válvula de suprimento de ar (19). 
3. Abra a válvula de estrangulamento (19A). 
4. Verifique se há vazamentos na tampa de enchimento e ao longo de todas as mangueiras e 
conexões à medida que o sistema é pressurizado. Se vazamentos forem observados, libere a 
pressão do tanque e repare imediatamente. 
5. Ponto de Segurança Disparar em uma direção segura longe de pessoas, animais de estimação 
ou qualquer coisa ao seu redor que possa ser danificada por spray abrasivo direto ou indireto. 
6. Pressione e segure o gatilho de segurança até que o ar esteja fluindo através do gatilho. 
7. Com o Gatilho de Segurança aberto, abra lentamente a Válvula de Controle de Abrasivo (19B) 
até que o material abrasivo comece a fluir para fora do Gatilho de Segurança. 
8. Ajuste a Válvula de Controle de Abrasivo (19B) até que a quantidade desejada de material 
abrasivo esteja fluindo pelo gatilho. 
9. Comece a jateamento. 
 
Manutenção 
 

 
      Aviso 
 

Mantenha a maquina decapar limpa e proteja-a de danos 
 

 
      Aviso 
 
Retire a pressão depois de cada uso 
1. Ao pressurizar inicialmente, verifique se há fugas na parte superior do tanque e em todas as 
mangueiras e conexões. Juntas com fugas podem ser consertadas com a substituição de peças 
desgastadas ou danificadas e com a colocação fitas de teflon nas juntas. 
2.  Verifique se há mangueiras e conexões abrasivas desgastadas. A Válvula de Controle de 
Abrasivo, o coletor e todas as peças depois que o abrasivo é ejetado do tanque estão sujeitas a 
desgaste rápido devido ao fluxo de abrasivo. Observe especialmente os vazamentos, bolhas, 
saliências ou magreza da mangueira. Substitua quaisquer peças que pareçam desgastadas. 
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Peça Descrição Qua. Peça Descrição Qua. 

0001 Tanque 1 0024 Abraçadeira mangueira 2 

0002 Rodas 2 0025 Mangueira abrasiva 1 

0003 Contrapinos 1 0026 Anilha 4 

0004 Pé frontal 1 0027 Funil 1 

0005 Eixo rodas 1 0028 Capucha 1 

0006 Guia 1 0029 Corpo superior 1 

0007 Pega aperto 1 0030 Corpo inferior 1 

0008 Parafuso 4 0031 Tubo metal 1 

0009 Porca hex. 4 0032 Conector entrada 1 

0010 Anilha 4 0033 Adaptador 1 

0011 Válvula segurança 1 0034 Junta 1 

0012 O-Ring 1 0035 Boquilha de cerâmica 4 

0013 Tampa enchimento 1 0036 Boquilha borracha 4 

0014 Tubo conexão 1 0037 Porca tampa boquilha 1 

0015 Coletor de admissão 1 0038 Parafuso ST 4.2 x 16 4 

0016 Manómetro pressão 1 0039 Parafuso ST 4.2 x 12 2 

0017 Conector de bocal 4 0040 Alavanca On/Off 1 

0018 Filtro coletor de água 1 0041 Pin mola 1 

0019 Válvula subministro 3/8" 1 0042 Mola 1 

0019A Válvula de regulação 3/8" 1 0043 Almofada de borracha 1 

0019B Válvula controlo abrasivo 
3/8" 

1 0044 Parafuso M3 x 25 1 

0020 Conector de entrada 1 0045 Almofada 1 

0021 Conector de bocal 1 0046 Porca M3 1 

0022 Mangueira de aire 1 0047 Anel de retenção 2 

0023 Tubo de saída abrasivo 1 0048 Tampas de roda 2 

0049 Adaptadora mangueira 1    

 


