Profesionální minizařízení „GOTEPRI+“
pro aplikaci vysoce dekorativní malby,
dokonalá úprava gotelé, vyhlazení
povrchu a pod.
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POPIS

Ovládání stroje je jednoduché a umožňuje přesné nastavení pouhou regulací tlaku
vzduchu v nádrži a proudu vzduchu v pistoli.
Fungování stroje spočívá v zavedení vzduchu do nádrže prostřednictvím
regulátoru tlaku, což způsobí, že barva vystříkne, a regulátorem proudu vzduchu
z pistole se nastaví potřebný průtok.
Takto se dosáhne různých druhů povrchu využitím všech vysoce

dekorativních barev (s výjimkou pískových), dokonale hladká úprava a
nanesení všech druhů gotelé.
Základní součásti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Systém uzávěrů
Základna
Nádrž
Víko nádrže
Distributor
Regulátor tlaku
Manometr
Pojistný ventil
Průchozí uzávěr nádrže
Venturiho trubka“T”
Trojcestný ventil
Trubka pro plnění
Zátka plnění
Pistole
Regulátor průtoku vzduchu
Systém distribuce

17
18
19
20
21
22

Přípojka sání pasty
Zátka
Konečná matice základny
Torické těsnění
Nálevka s mřížkového filtru
Nálevka bez mřížkovým filtrem

Zahrnuté příslušenství:
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 Kartáč s tvrdými štětinami
 Kartáč s jemnými štětinami
 Tabulka zkoušek
Volitelné příslušenství k zařízení
1. Zvláštní minikompresor
2. Úplná souprava vzduchových hadic 5m, pro připojení kompresoru
k nádrži.
3. Dřevěná bedna s uzávěry, na prepravu stroja s príslušenstvom.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Vkládání materiálu
Vkládání materiálu se provádí bez nutnosti otevřít nádrž s barvou.
1.1. Odšroubujte víko plnění (13) od trubky pro plnění (12) a vložte nálevku (22)
přiloženou k zařízení.
V případě potřeby filtrování materiálů (například: pasty gotelé) použijte
nálevku s mřížkovým filtrem (21).
1.2. Umístěte třícestný ventil do mrtvého bodu (11.A) a otevřete průchozí uzávěr
nádrže (9) (Foto 1).

Foto 1
1.3. Po připojení vzduchové hadice k pistoli a ke kompresoru zapněte kompresor.

1.4. Naplňte nálevku barvou k nástřiku.
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Foto 2
Důležité:
Nádrž na barvu se plní 2 náplněmi nálevky. Nevlévejte větší
množství, protože by mohlo dojít k ucpání distributoru vzduchu.
V případě ucpání viz strana 12.
1.5. Umístěte třícestný ventil do polohy Venturiho efektu (11.B) (Foto 3)

Foto 3

1.6. Produkt se nasaje do nádrže. Pro dokonalejší proces je možné pomoci si
štětkou nebo špachtlí. (Foto 4)
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Foto 4

1.7. Následně vraťte třícestný ventil do polohy mrtvého bodu (11.A)(Foto1)
1.8. Pokud naléváte barvu poprvé, opakujte kroky popsané v odstavci 1.41.7. ještě
jednou, aby se nádrž naplnila.
1.9. Zašroubujte víko plnění až do úplného uzavření.
1.10. Nyní zavřete průchodný uzávěr nádrže (9) a umístěte třícestný ventil (11.C)
do polohy tlakování. (Foto 5)

Foto 5

Rada: Po naplnění nádrže a až do příštího plnění můžete nechat nálevku a
prodlužovačku v prázdném kbelíku od barvy a uzavřít ho, aby barva
nezaschla.
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2. Zahájení práce
2.1. Umístěte třícestný ventil (11.C) do polohy pod tlakem a průchozí uzávěr
nádrže (9) zavřete. (Foto 5)
2.2. Ověřte, že regulátor průtoku vzduchu (15) je zavřený. Následně otvírejte
postupně regulátor tlaku (6), až manometr (7) ukáže 0,5 barů. (Foto 6)

Foto 6

Je nutné regulovat tlak stlačeného vzduchu podle stupně viskozity a
charakteristik barvy (více viskozity – více tlaku, méně viskozity – méně
tlaku); otáčením doleva se tlak zvyšuje, otáčením doprava se snižuje.
Manometr (7) vám kdykoliv ukáže tlak uvnitř nádrže a pojistný ventil (8)
znemožní, aby v nádrži došlo k nežádoucímu přetlaku.
Doporučuje se pracovat s tlakem do 2 barů.
2.3. Lehce stiskněte kohoutek pistole, aby barva vyšla, a následně jemně otevřete
regulátor průtoku vzduchu pistolí (15), až dosáhnete požadovaného průtoku.
Pro pohodlnou práci používejte stroj oběma rukama: jednou držte
držadlo pistole a druhou základnu nádrže.
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Důležité: Pokud budete malovat velké povrchy, očistěte občas čepičku
pistole, abyste zabránili hromadění materiálu. Stiskněte kohoutek
pistole tak, aby vyšel jen vzduch a nikoliv barva, a očistěte čepičku
plastovým kartáčkem a vodou.
VELMI DŮLEŽITÉ!
Před odpojením vzduchové hadice od pistole je nutné zavřít uzavírací kohout
vzduchu (foto 1).
Takto se zabrání ucpání vzduchového obvodu.
3. Aplikace vysoce dekorativní barvy
Stroj může aplikovat všechny druhy vysoce dekorativních vodních barev a past na
trhu s výjimkou pískových.
3.1. Na začátku naplňte nádrž, jak se uvádí v odstavci „Vložení materiálu“
(1.11.10) pomocí nálevky bez mřížky (22).
3.2. Při malování postupujte podle kroků popsaných v odstavci „Zahájení práce“
(2.1 – 2.3).
3.3. Nakonec aplikujte požadovaný efekt na ještě vlhkou stěnu špachtlí, houbou
nebo jinak.

Příklad: Florentské zeminy
Krok 1: Připravte podklad
Krok 2: Naplňte florentskou zeminou pomocí nálevky bez mřížky a postupuje
podle kroků popsaných v odstavci „Vkládání materiálu“.
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Krok 3:
Opakujte pokyny podle odstavce
„Zahájení práce“.
Vyberte typ silného průtoku (větší
tlak, menší proud vzduchu) a
nastříkejte florentskou zeminu na
celou stěnu.

Krok 4:
Pružnou plastovou špachtlí uhlaďte

Krok 5:
Konečný výsledek
ještě čerstvou stěnu.

4. Oprava poškozeného gotelé
4.1. Naplňte nádrž pastou gotelé, jak se uvádí v oddíle 1. Použijte nálevku
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s mřížkovým filtrem (21) přiloženou k zařízení.
4.2. Při zahájení práce postupujte podle kroků uvedených v odstavci 2.
4.3. S regulátorem tlaku (6) a regulátorem proudu vzduchu (15) dosáhnete
jakéhokoliv typu stékání (s ocáskem, bez ocásku, tlustého jemného, hvězdicového,
bez hvězdice, kalužinového, bez kalužin…) v závislosti na hustotě pasty
(konzultujte tabulku nastavení).

Tabulka přibližného nastavení
Aplikace gotelé

Tlak

Jemné
gotelé

(regulátor průtoku vzduchu)

2,5 Bar.

Nastavit regulátor proudu
vzduchu (od minima na
maximum) a tak
dosáhnout potřebné
hustoty

Méně tlaku,
větší proud
vzduchu

Tlusté
gotelé
Více tlaku,
menší proud
vzduch

Proud vzduchu

manometr
1 Bar.

Nastavit regulátor proudu
vzduchu (od minima na
maximum) a tak
dosáhnout potřebné
hustoty

Úprava gotelé

Tlak

Proud vzduchu

manometr
0 – 0,5 Bar.

(regulátor průtoku vzduchu)

1 Bar.

Nastavit regulátor proudu
vzduchu (od minima na
maximum) a tak dosáhnout
potřebné hustoty

Nastavit regulátor proudu
vzduchu (od minima na
maximum) a tak dosáhnout
potřebné hustoty

Rada: pro úpravu gotelé s minimálním průměrem: minimální tlak minimální
proud vzduchu
5. Hladká povrchová úprava
5.1. Naplňte nádrž podle pokynů v odstavci „Vložení materiálu“ (str. 4).
5.2. Při zahájení práce postupujte podle kroků uvedených v odstavci „Zahájení
práce“ (str. 6).
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Praktické rady:
Abyste při aplikaci hladké barvy zabránili tvoření „mlhy“, doporučuje se zředit
hlazený materiál vodou jen málo nebo vůbec podle stupně viskozity a nastavit tlak
a proud vzduchu, čímž se zabrání, aby stříkaná barva zůstala v suspensi.
6. Práce na stěnách a stropech
Otevřete víko nádrže (viz strana 11); na konci trubky pro nalévání (B) najdete 2
přípojky pro absorpci barvy.
Při malování stěny musíte umístit zátku (A) do zadní přípojky (levý obrázek) a pro
malování stropu musíte umístit zátku do přední přípojky (pravý obrázek).

Foto 7
Malování stěn

Malování stropů

Zátka musí být umístěna vždy tak, jak ukazuje obrázek, aby bylo možno
pracovat ve zvolené pozici.

Čištění – Údržba
Aby se zajistilo správné fungování a uchování stroje, doporučuje se po skončení
práce vyprázdnit zbylý materiál z nádrže, vyčistit a vysušit stroj zevnitř.
1. Vyprázdnění nádrže
Je možné ho provést dvěma způsoby, buď otevřením víka nádrže a vyprázdněním
nebo uzavřením proudu vzduchu, nastavením 2 barů na manometru (7)
regulátorem tlaku (6) a takto nastavením konstantního proudu barvy, který lze
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vylít do kbelíku až do vyprázdnění nádrže.
2. Vyčištění stroje
Naplňte nádrž teplou vodou, protřepejte a vypusťte vodu stisknutím kohoutku
pistole, aby se vyčistil průchod barvy, poté stroj uvnitř vysušte.
3. Otevření a zavření víka nádrže
Před otevřením víka (4) se ujistěte, že uvnitř nádrže nezbývá žádný tlak, poté
otevřete protilehlé uzávěry (2 a 2), poté přidržte základnu a otáčejte víkem zprava
doleva, abyste ho odšroubovali.
Rada: Pokud by se víko přilepilo barvou zevnitř, poklepejte po jeho obvodu,
abyste ho uvolnili.Při zavírání víka nádrže přidržte základnu a zašroubujte víko
bez nadměrného utahování otáčením zleva doprava, potom zavřete protilehlé
uzávěry (2 a 2).
4. Ucpání distribučního systému
Pokud nelze cedit materiál nebo stroj nefunguje správně, je možné, že je ucpaný
vnitřní filtr, který chrání blok distributoru.
V takovém případě je nutné uvolnit matku (A) na vnitřní straně víka (foto 8),
vyjmout filtry (B), umýt je a znovu je namontovat do původní polohy (foto 9).

Foto 8

Foto 9

NIKDY NEMANIPULUJTE S POJISTNÝM VENTILEM
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Rady pro správné fungování
1. Udržujte stroj čistý a v perfektním stavu po
každém použití.
2. Matice (A), která upevňuje vnitřní trubku sání
barvy, musí být silně přitažená k víku; tak
zabráníte tomu, aby se trubka pro plnění
z víka nádrže vyšroubovala.

Tabulka řešení
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Barva nevychází z 1. Filtr je ucpaný
pistole

1. Uvolněte matici na vnitřní straně
víka (foto 8), vyjměte filtry, umyjte je
a namontujte zpět do původní polohy
(foto 9).
2. Zbývá málo barvy
2. Mírným klepnutím na spodní stranu
nádrže setřeste barvu ke dnu nebo
znovu naplňte nádrž
3. Chybí tlak vzduchu v 3. Zvyšte tlak
nádrži

Není možné cedit Vnitřní filtr, který
materiál
chrání blok
distributoru, je ucpaný

Uvolněte matici na vnitřní straně víka
(foto 8), vyjměte filtry, umyjte je a
namontujte zpět do původní polohy
(foto 9).

Proud vychází
z pistole křivě

V čepičce pistole je
nahromaděná zaschlá
barva

Stiskněte kohoutek pistole, aby vyšel
jen vzduch bez barvy, zároveň
plastovým kartáčkem a vodou vyčistěte
čepičku.

Barva vytváří
nadměrnou mlhu

Příliš silný proud
vzduchu

Snižte množství vzduchu regulátorem
proudu (15)

Únik vzduchu
víkem

Sedlo víka je špinavé

Otevřete víko nádrže a vyčistěte její
vnitřní stranu.
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Všeobecná bezpečnostní upozornění
Čtěte velmi pozorně tento manuál o použití a údržbě před provedením jakékoliv
operace se zařízením. V případě pochybností o fungování se obraťte na adresu
Info@gotepri.com.
1. Před použitím zařízení čtěte pozorně normy pro používání kompresoru.
2. Ujistěte se o správném připojení zařízení k řádně filtrované přípojce stlačeného
vzduchu a o tom, že hadice jsou v perfektním stavu.
3. Nepřekračujte doporučený provozní tlak.
4. Nemiřte pistolí na osoby, zvířata nebo sami na sebe.
5. Nepoužívejte čistící prostředky na bázi halogenových uhlovodíků, protože může
dojít k chemické reakci v kontaktu s hliníkem pistole a může dojít až
k nebezpečnému výbuchu.
6. Vždy, když chcete rozstřikovat materiál, který vzbuzuje pochybnosti,
konzultujte charakteristiky produktu poskytnuté jeho výrobcem.
7. Před rozmontováním a čistěním zařízení se ujistěte, že jste stroj odpojili od
zdroje napájení.
Stroj byl navržen a projektován pro výše uvedené funkce, nedovoluje se jiné
použití.
VÝROBCE může změnit nebo vyměnit jakýkoliv díl původního modelu
z estetických a designových důvodů, aniž by tato změna znamenala změnu
technických vlastností.
VÝROBCE odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nevhodného použití
nebo použití v rozporu s pokyny tohoto manuálu.
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Záruka
Tento výrobek se dodává po schválení konečné kontroly a záruka se poskytuje na
24 měsíců od data dodání. Tato záruka platí výlučně pro kupujícího, který dodrží
smluvní a administrativní podmínky. Kromě toho se instalace a následné
používání musí řídit pokyny tohoto manuálu. Na základě této záruky se podnik
zavazuje opravit nebo vyměnit zdarma opotřebené nebo vadné díly.
Pracovní síla je vyloučena z ustanovení této záruky a proto se uplatní příslušné
náklady. Záruka vylučuje jakoukoliv odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody
osob a předmětů způsobené nevhodným používáním a údržbou výrobku. Proto se
omezuje pouze na vady z výroby nebo zpracování. Z této záruky jsou vyloučeny
všechny díly, které se opotřebovávají používáním, a tudíž zákazník bude hradit
výdaje za dopravu, návštěvu u zákazníka, demontáž a montáž součástí naším
technikem v případě, že k vadě nedojde chybou výroby.
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