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Com a pistola Clearcoat DV1, a DeVilbiss continua a contar com a 
plataforma DV1 para apresentar a última edição de pistolas  de 
nova geração.

A DV1 para vernizes transparentes introduz uma grande 
mudança na atomização, oferecendo um desempenho 
excepcional na aplicação.

Esta pistola Clearcoat melhora a eficiência da taxa de 
transferência e reduz o consumo do produto.

Os pintores terão confiança, regularidade e performance que 
lhes permitirá trabalhar com confiança, com a certeza de serem 
bem-sucedidos na aplicação da primeira demão.



Junta uniformidade e otimização enquanto pulveriza 
os melhores vernizes atualmente no mercado.

Baseia-se na tecnologia inovadora da pistola Basecoat 
DV1 para fornecer uma plataforma de acabamento 
global.

Oferece os melhores resultados na aplicação de 
vernizes transparentes para aumentar a 
produtividade e o desempenho.

É fácil de usar com o máximo conforto, 
proporcionando ao pintor mais controlo.

Tecnologia DV1-C PLUS.

Nova cabeça de ar Clearcoat: DV1-C1 Plus.

Garante desempenho superior, proporcionando aos profissionais de pintura a certeza de 
que podem obter um resultado de alta qualidade, semelhante ao vidro.Permite obter uma 
difusão de partículas ultrafinas de maneira uniforme e constante, para uma perfeita adesão 
ao suporte sem esforço, reduzindo sobrecargas e escorregões nos painéis verticais.
Nova cabeça para vernizes transparentes.
Utiliza os avanços na dinâmica de fluidos para aumentar o fluxo produzido e estabilizar o 
fluxo de ar.
Diminui o uso de produtos, economizando consumo de tinta
Fornece uma passagem mais fluída do produto, o que permite velocidades de aplicação mais 
rápidas, taxas de fluxo mais estáveis e desempenho consistente.
5 picos de fluido disponíveis: 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 e 1,4 mm, uma única agulha compatível para 
os diferentes tamanhos de bico.

CARACTERÍSTICAS

a pistola Clearcoat...



Revaloriza o aspecto inovador da linha DV1. Permite 
diferenciar esta pistola como uma pistola dedicada à 
aplicação de vernizes transparentes. 

Proporciona uma melhor aderência para melhor 
manuseamento e conforto.

A Clearcoat DV1 mantém os recursos introduzidos pela 
Basecoat DV1, em particular:

- Recuo suave do gatilho: suprime a folga lateral e rotativa 
para um relaxamento mais flexível e sem choques.

- Desmontagem rápida da tampa de ar: substituição rápida 
e fácil; acesso sem dificuldade ao pico.

- Manómetro digital integrado (opcional): montado na 
parte superior com controlo rápido; fornecimento de 
dados precisos.

- Corpo da pistola modelado e refinado: ajuste 
ergonómico e sensação de conforto ideal e fadiga mínima.
- Botão de ajuste de ar redesenhado: maior flexibilidade e 
sensibilidade 12 vezes mais precisas para um controlo 
mais fluido da regulação e do fluxo de ar.

- Válvula de ar simplificada: alinhamento e resistência da 
agulha otimizados, desgaste mínimo dos componentes e 
facilidade de desmontagem e manutenção.

As melhorias tecnológicas introduzidas na frente facilitam a pulverização de verniz aos pintores, 
independentemente da sua experiência.
• Capaz de reproduzir praticamente qualquer acabamento com o mínimo de esforço.
• Fácil de instalar, fácil de limpar - design simples para manutenção simplificada.
• Mais potância, mais eficiência.
• Otimiza o fluxo de ar na pistola.
• Fluxo máximo do produto.
• Oferece uma maior velocidade de aplicação a baixa pressão.
• Melhora a produtividade e eficiência em geral do pintor.

VANTAGENS

Acabamento anodizado preto fosco



Os pintores usarão menos produtos.

Gera menos perdas graças à diminuição de superprays e uma maior 
atomização.
Economia de tempo e dinheiro para cada intervenção ... os pintores 
passam menos tempo pulverizando e refazendo.
A eficiência do processo de atomização otimiza o consumo de ar e as 
pressões de pulverização, criando uma experiência de pulverização 
mais fluida.

Permite um jato de pulverização mais uniforme e constante para obter 
um acabamento espelhado.
Dá ao pintor mais controlo sobre o processo de pulverização e melhora 
o resultado final.
Menos esforço por parte do pintor durante a intervenção, enquanto 
aumenta a sua confiança na aplicação.
Os pintores verão instantaneamente uma melhor "distinção de 
imagem" num acabamento geral brilhante e num espelho de verniz 
transparente.

velocidade de transferência

Controlo de acabamento aprimorado
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