O que é atomização eletrostática?
Este método é baseado no princípio de que objetos carregados negativamente são atraídos por objetos
carregados positivamente.

Peças conectadas ao terra

Efeito envolvente

As peças a serem pintadas podem
estar em ganchos ou transportadores,
devidamente aterrados.

A pintura atomizada é espalhada pela
peça com a conexão do solo e a cobre,
conseguindo pintar a parte de trás da
peça, assim como suas bordas.

Segurança do operador
O operador deve estar protegido com
roupas especiais para cobrir sua
pele. A proteção dos olhos e ouvidos
também deve ser usada.

Contato com a terra
Os operadores podem ter pulseiras ou
fitas para os pés, para terem certeza
de estarem aterrados.

Peças condutoras

Área de trabalho

As partes a serem revestidas devem ser
ou ser condutivas. Para conseguir isso,
o objeto pode ser pulverizado com um
primer ou pode ser necessário colocar um
objeto metálico atrás do objeto para criar
uma base.

Se a pintura não for feita em um
estande, escolha uma área ventilada
para trabalhar e verifique se o
aquecimento foi desligado.

Sapatos
Os operadores não devem usar botas
ou sapatos de borracha, pois isso os
impediria de fazer contato com a terra.

Como funciona a atomização eletrostática?

1 2 3 4 5
Prepare o
lugar e o
operador

Selecione
a pintura
correta

A área onde a operação
de pintura será executada
deve estar limpa e livre
de qualquer elemento de
distribuição que possa
perturbar sua aplicação.
O operador deve estar
protegido.

Selecione entre dois tipos
possíveis de tintas: pó e
líquido. As peças a pintar
e a aparência procurada
são decisivas na escolha
de qual usar.
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Teste a
pistola

Normalmente, um teste
deve ser realizado
na pistola. Mas,
com a atomização
eletrostática, um teste
duplo é recomendado:
um primeiro com a
eletrostática desligada
e um segundo com a
eletrostática ativada.

Limpe a
pistola
quando
terminar

Pintar

Tente cobrir os materiais
que serão pintados
uniformemente. Verifique
de vez em quando como
vai.

Uma vez que o trabalho
de pintura é feito, uma
limpeza completa da
pistola deve ser realizada.
Siga as instruções do
fabricante, conforme
explicado no manual.
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