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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Obrigado pelo seu interesse no nosso Pulverizador de Compressão Gerador de Espuma 
perfeito, por exemplo, para a lavagem de carros e limpeza da superfície da pintura e os aros.

SOBRE O PRODUTO

ESTRUTURA DO PRODUTO

Bico de pulverização
Núcleo de espuma
Alavanca do pulverizador em alumínio

Trava para pulverização contínua
Empunhador ergonômico
Reservatório em HDPE

Marca

Referência

Capacidade do
reservatório

Pressão máxima

Material de vedação EPDM

Vonixx

2005108

Pulverizador de Compressão
Gerador de Espuma

1.5L/50 FL OZ

8bar-116psi

Nome do produto

Material

Pressão requerida

Temperatura Máxima

Utilização

HDPE+Alumínio

3bar-43.5psi

60ºC-140ºF

Álcoois, alcalinos e
cetonas em geral



Max 40℃

MAX

Interruptor

Trava

MODO DE USO

Monte o bico de acordo com a ilustração a seguir1

Misture água e o produto2

Pulverização de espuma3

Bico Anel de
vedação

Atenção: O anel de vedação não pode ser invertido.
Observação: É necessário checar se há vazamento após a montagem.

Desenroscar a tampa do reservatório Adicionar água e produto ao reservatório Enroscar a tampa do reservatório

Atenção: Certifique-se de que as proporções de diluição estejam corretas.

Apertar o interruptor para começar
a pulverizar espuma

Agitar o reservatório para misturar 
o produto com a água

Para gerar pressão bombear a
alavanca em movimento vertical
de cima para baixo

Empurrar a trava para ativar
a pulverização contínua

Observação: É recomendado pressionar a alavanca de 30 a 40 vezes para ter de 20 a 30 segundos de espuma.
Repetir o processo três vezes é o suficiente para cobrir um carro



Se você notar alguma dificuldade ao usar este produto, por favor checar a lista abaixo

PERGUNTA POSSÍVEL RAZÃO SOLUÇÃO

PERGUNTAS FREQUENTES

PRECAUÇÕES

Espuma dura menos
de 15 segundos

Não consegue espumar

A espuma não é boa

O produto não foi montado
corretamente, causando

vazamento de ar

O anel de vedação não está
encaixado apropriadamente

A proporção de produto
e água está errada

Checar o anel de vedação
 do bocal e a vedação 

do reservatório

Encaixar o anel de vedação
e checar se há vazamento

Retestar a proporção
da diluição entre água

e produto

      Não deixar o produto exposto ao sol por muito tempo. Exposição à longo prazo causará 
rachaduras na superfície do pulverizador. 

      Quando terminar de usar, limpe e seque para evitar afetar usos subsequentes; e 
mantenha em um ambiente seco.

      Não use água em temperaturas superiores à 60°C ou inferiores à 5°C.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
EVC INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 07.316.197/0001-11

Indústria Brasileira
Rua Luiz Francisco Xavier, 520 - Fortaleza - Ceará / BRASIL

Validade: Indeterminada
Garantia legal (CDC): 90 dias

País de origem: China
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