
Problemas e Soluções

Descrição  
 
Sobre a superfície 
recém pintada 
observam- se partículas 
de pó que ficaram 
presas durante a 
secagem da tinta.

Causas Medidas Preventivas

Limpeza inadequada no local onde o veículo será 
reparado.
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Limpeza

Limpe bem toda a área do lugar de reparar.

O pó que cai sobre uma superfície já seca pode-se limpar com um pano. Caso a partícula esteja grudada na tinta, lixar a 
superfície e pintar.

Medidas Corretivas

Ficaram restos de pó do lixamento. Depois de lixar limpe o pó cuidadosamente.

O papel para cobrir solta partículas pelas bordas.

Papel de Proteção

Utilize papel de boa qualidade para cobrir e proteger. Dobre para dentro 
as bordas cortadas. Deixe para o lado de fora o lado liso do papel.

Ficaram sobre o veículo partículas de pó.

Aplicação

Passe pano pega-pó cuidadosamente por todo o veículo antes de 
pintar. Guarde o pano pega-pó em um lugar livre de pó.

A tinta está contaminada. Filtre a tinta antes de colocar na pistola.
Seu uniforme solta pó. Use a roupa apropriada.
As partes plásticas atraem pó. Trate as peças plásticas com Sikkens Antistatic Degreser e a 

superfície estará pronta para ser pintada.
Ao caminhar se levanta pó. Não faça movimentos desnecessários dentro da cabine.
A pressão é insuficiente dentro da cabine. Revise constantemente a pressão da cabine.
Os filtros estão sujos. Substitua os filtros com regularidade.
O piso da cabine não está livre de pó. Mantenha bem limpo o piso da cabine, não coloque dentro dela 

nenhum objeto que não será utilizado.

As paredes da cabine estão sujas. Limpe com regularidade as paredes da cabine.
O filtro de ar do teto não é adequado. Use os filtros adequados.
A mangueira de ar comprimido está suja. Passe o pano pega-pó e mantenha a mangueira afastado do 

chão.


