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Systémy kelímkov na
miešanie farieb a lakovanie

SATA RPS– systém kelímkov pre
profesionálov:
efektívny, všestranný, praktický

SATA RPS (Rýchly Prípravný Systém) je ideálnym systémom kelímkov pre lakovne
zamerané na perfektný výsledok lakovania a veľkú hospodárnosť. Uľahčuje prácu
lakovníkovi, zvyšuje podstatne jeho produktivitu a výrazne znižuje spotrebu čistiacich
prostriedkov.
Namiešanie farby

Uskladnenie farby

Farba sa mieša v kelímku, ktorý sa neskôr použije na

Pri skladovaní zabráni stabilný kelímok a nepriedušný

lakovanie. Časovo náročná príprava, ako napr.

vrchnák znehodnoteniu materiálu. Stabilita kelímku

prelievanie farby cez sitko, ďalšie miešacie kelímky a

zjednoduší tiež manipuláciu.

sitká nie sú viac potrebné. Pracovná plocha zostáva

Jednoducho po použití kelímok zlikvidujte.

čistá, kontakt s farbou je zredukovaný na minimum.

Odpadá čistenie kelímku ako systému. Toto redukuje

Lakovanie a dopĺňanie

neproduktívny čas a tiež spotrebu čistiacích

Minimálna hmotnosť – kelímok s objemom 0,6 l vrátane

prostriedkov resp. rozpúšťadiel. To šetrí Vašu

vrchnáku váži iba 50g – a nízke ťažisko umožňujú istú

peňaženku a tiež životné prostredie. Nie je potrebný

a neúnavnú prácu. Výmena farby prebieha rýchlo: je

žiadny špeciálny systém likvidácie odpadov.

potrebné vyčistiť iba krátky farbový kanálik pištole.
V prípade potreby je možné kelímok SATA RPS
jednoducho a čisto doplniť.

SATA RPS jASné
né výhody



3 diely
Jednoduchý v použití - iba
pouze
3 díly



Vhodný pre všetky striekacie pištole SATA - žiadny

adaptér


Hravo Vás privedie k perfektnému výsledku

lakovania - rovnomerný prietok materiálu
SATA RPS 0.9 l
40 kelímkov, vrchnáky a
- ploché sitká 125 mikron:
Obj. č.: 1011973
- zásuvné sitká 200 mikron:
Obj.č.: 1011981

 Čistenie sa stáva vedľajším - veľmi rýchla výmena
farby


Stabilný kelímok pre praktické medziuskladnenie

Znižuje náklady na čistenie a šetrí čistiace
prostriedky


SATA RPS 0.6 l
60 kelímkov, vrchnáky a
- ploché sitká 125 mikron:
Obj. č.: 1010438
- zásuvné sitká 200
mikron: Obj. č.: 1010488



3 veľkosti kelímkov: 0,3 l, 0,6 l, 0,9 l

Na správny výber vhodného sitka k Vašemu
lakovaciemu materiálu sa spýtajte Vášho dodávateľa
tohto materiálu.

Veľmi jednoduché
Manipulácia je neuveriteľne
jednoduchá, pretože celý systém
obsahuje iba 3 diely: kelímok, vrchnák a
sitko – buď 125 mikron alebo 200
mikron. Na všetky kelímky
RPS sú k dispozícii náhradné
vrchnáky a sitká.
Namiešanie laku prebieha v kelímku, s ktorým sa následne tiež
lakuje.

Bez kompromisov
SATA RPS je jediný systém kelímkov,
ktorý je vhodný na všetky moderné
striekacie pištole SATA bez použitia
rušivých adaptérov. Zbytočné zárezy
v ktorých sa usadzuje materiál,
neexistujú. Farbový kanál sa jednoducho
a spoľahlivo vyčistí. To zabraňuje tvorbe
usadenín a drahým opravám.

Perfektný výsledok
lakovania
Priebežný prívod vzduchu do kelímku cez
kvapkový uzáver umožňuje dlhodobý a
konštantný tok materiálu. Rovnomernejší
nános materiálu a najvyššiu presnosť
farebného odtieňa znižujú náklady na
náročné opravy.

Hospodárny
SATA RPS 0,3 l standard
40 kelímkov, vrchnáky a
- ploché sitka 125 mikron:
Obj. č.: 1010389
- Zásuvné sitká 200
mikron: Obj. č.: 1010397

Používaním SATA RPS optimalizujete
Váš kompletný lakovací proces – bez
toho, aby ste museli pristupovať ku
kompromisom. Takto pracujete
hospodárne a šetríte pri každom
lakovaní peniaze. Porovnávaciu
kalkulačku nájdete tu: www.sata.com/

SATA RPS 0.3 l minijet 40
kelímkov, vrchnáky a
- ploché sitká 125 mikron:
Obj. č.: 1010553
- Zásuvné sitká 200
mikron: Obj. č.: 1010561

rps_calculator

SATA RPS - adaptér s QCC funkciou - rýchlozávit
Pre staršie SATA striekacie

Typ pištole

pištole a pištole iných výrobcov
Závit:

M 16 x 1,5 i

M 16 x 1,5 a

Úplný prehľad:

SATAjet 2000 HVLP bez QCC

x

www.sata.com

SATAjet RP bez QCC

x

SATA LM 2000 HVLP/RP

x

SATA KLC HVLP/RP, SATA KLC P

x

SATAjet B, SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP

Nutné iba ak je použitý
závit QCC (rychlozávit)

sú k dispozícii adaptéry.

x

SATAjet 90

x

Obj. č.: / (adaptér č.)

125211 / (1)

125237/ (2)

Príslušenstvo:

Pripojenie na minijet
Obj. č.: 1013234 (60 ks)
SATA RPS náhradné sitká
Ploché sitká 125 mikron
0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 131 979 (100 ks)
0,3 l
Obj. č.: 160 606 (60 ks)

Obj. č.: 40 188

SATA RPS depot
na predzásobenie RPS kartóny.
Obj. č.: 144 840
(bez RPS - kartónov)

Zásuvné sitko 200 mikron
0,3 l + 0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 131 987 (100 ks)

SATA RPS 0,6 l - UV
Pre UV materiály
125 mikron ploché sitko
Obj. č.: 1010496 (sada 60
kusov)
200 mikron zásuvné sitko
Obj. č.: 1010503 (sada 60
kusov)

SATA® clean RCS™
Prístroj na rýchle čistenie
- na profesionálne
medzičistenie lakovacích
materiálov – perfektné pri
výmene farby pri použití
kelímkov SATA RPS. Farbový
kanálik striekacej pištole je
možné rýchlo, efektívne a bez
zbytkov vyčistiť, bez
obmedzenia pracovného
prostredia.
Obj. č.: 145 581

Tlakový rozprašovač
Na medzičistenie - vhodný
na čistiace prostriedky na
báze vody.
objem 1l
SATA RPS mix lid
Plochý vrchnák pre RPS 0,6 l
a 0,9 l, ktorý umožňuje
vrstviť RPS kelímky a tiež
použitie v Connex RotoGen®
1000
Obj. č.: 165 399 (50 ks)

Obj. č.: 127 860

Rozstreková fľaša
Na medzičistenie - vhodná na
čistiace prostriedky na báze
vody i na rozpúšťadlové čističe.
Objem 1 l.
Obj.č.: 127 852

Váš SATA predajca:

Color Centrum SH s.r.o.
Partizánska 38
951 93 Topoľčianky
www.colorcentrum.info

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: info@sata.com
www.sata.com

Omyly a zmeny vyhradené. Logo SATA a iné tu uvedené výrobky SATA sú buď registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou SATA GmbH & Co. KG v USA a iných zštátoch.

pre kelímok 0,3 l
Śtandardné pripojenie
Obj. č.: 1013218 (60 ks)

Držiak pištole
na montáž na stenu alebo na
stôl. Praktický pri doplňovaní
kelímkov RPS.
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SATA RPS náhradné vrchnáky
pre kelímky 0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 1013226 (80 ks)

