
Οδηγίες χρήσεως πιστολιών βαφής MRI, MRI-AS, MRS, MBA

Rigo Srl 
Via unità d’Italia 85 
21057 Olgiate Olona (VA)-ITALY 
Tel.: +39 0331 63 32 81 
Fax: + 39 0331 63 60 60 
www.rigosrl.com 

RIGO Αντιπρόσωπος Ελλάδας -Imagina- 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 77 Αθήνα τκ 11473

τηλ: +30 211 4040307

Μονής Kουδουμά 6 - Ηράκλειο Κρήτης

τηλ: +30 2810 361820

www.imagina-colours.gr
info@imagina-colours.gr

 Α 



No  Περιγραφή
1 Ακροφύσιο με 3 ρυθμίσεις βαφής
2 Σύνδεση λάστιχου
3 Βίδα ποσότητας υλικού + -
4 Χειρολαβή
5 Σκανδάλη
6 Δοχείο αλουμινίου 1 λίτρου
7 Δοχ. Ανοδειωμένου αλουμινίου 1λτ
8 Κούμπωμα δοχείου
9 Πλαστικό δοχείο βαρύτητας 750ml
10 Ρυθμιστής ποσότητας υλικού
11 Πλαστικό δοχείο βαρύτητας 2 λτ

Αγαπητέ μας πελάτη.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή αυτού του προϊόντος. Η εταιρεία RIGO είναι  
κορυφαία στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων βαφής HVLP με θερμό αέρα. Η εταιρεία μας 
σας παρέχει μεγάλη αξιοπιστία, ποιότητα και ασφάλεια. Όλα τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί για να εγγυηθούν την καλύτερη απόδοση στις επαγγελματικές σας απαιτήσεις .  
Όλα μας τα προϊόντα έχουν  ΔΗΛΩΣΗ Συμμόρφωσης προς ευρωπαϊκές οδηγίες.

1. Πληροφορίες σχετικά με το εγχειρίδιο χρήσεων

Οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μηχανής και ο 
χρήστης πρέπει να έχει γνώση του περιεχομένου της.
Παρόλο που τα κύρια χαρακτηριστικά της μηχανής που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν 
υπόκεινται σε αλλαγή, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις συνιστώσες, τις 
λεπτομέρειες και αξεσουάρ που κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της μηχανής ή να πληρούν
παρασκευής και τις εμπορικές απαιτήσεις, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ενημέρωση αυτού του 
εγχειριδίου.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του 
εγχειριδίου, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την 
εταιρεία μας, απαγορεύεται αυστηρά.

Η αρχική συναρμολόγηση του πιστολιού βαφής δεν πρέπει να  αλλάξει.  Χρησιμοποιείται 
γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά της εταιρείας RIGO που εγγυάται πάντα όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος ελέγξτε ότι:
- Η συσκευασία είναι άθικτη και δεν έχει φθαρεί. Σε περίπτωση παρουσίασης του 
προϊόντος ή σε παραγγελία με έξτρα αξεσουάρ η συσκευασία ανοίγετε απο το προμηθευτή 
για τη τοποθέτηση των έξτρα που έχετε ζητήσει πχ μπέκ, πλαστική χειρολαβή κ.α
-Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την σωστή εγκατάσταση και χρήση του εξοπλισμού 
βρίσκονται μέσα στο κουτί.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αντιπρόσωπο άμεσα σε περίπτωση ζημιών. 

Οι τύπου MRI-AS, MRI, MRS, MBA πιστόλια βαφής συνοδεύεται με τον ακόλουθο 
εξοπλισμό:
1 εγχειρίδιο χρήσης με πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα της EC και 
Πιστοποιητικό Εγγύησης



Κάθε πιστόλι βαφής συνοδεύετε με διαφορετικά αξεσουάρ :
To MRI πιστόλι βαφής συνοδεύετε :
1 Κλειδί για την αντικατάσταση  ακροφύσιου
3 ακροφύσια 01.03 mm , 01.07mm - 02.50mm

To MRI-AS πιστόλι βαφής συνοδεύετε :
1 Κλειδί για την αντικατάσταση  ακροφύσιου
3 ακροφύσια 01.03 mm , 01.07mm - 02.50mm
1 πλαστικό περίβλημα ανθεκτικό στη θερμότητα
1 έξτρα καπάκι ακροφύσιου

To MRS πιστόλι βαφής συνοδεύετε :
1 Κλειδί για την αντικατάσταση  ακροφύσιου
2 ακροφύσια 01.03 mm ,  02.50mm

To MΒΑ πιστόλι βαφής συνοδεύετε :
1 ακροφύσιο  02.50mm

To MΑF πιστόλι βαφής συνοδεύετε :
1 ακροφύσιο  03.00mm 

Τα πιστόλια βαφής μας, συνοδεύοντε συνήθως με τουρμπίνα βαφής θερμού αέρα TMR για 
τη βαφή (μέταλλο, ξύλο, τοιχοποιία ...). Το πλήρες σύστημα επιτρέπει μια βαφή ομαλή και 
ομοιόμορφη στην επιφάνεια που βάφουμε. Η ποσότητα του προϊόντος που καλύπτει 
βγαίνει μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την πυκνότητα του / ιξώδες χρησιμοποιώντας την 
ειδική βίδα ρύθμισης 
Επιπλέον, διάφορα είδη ψεκασμού μπορούν να γίνουν ανάλογα με τη θέση της κεφαλής 
του ακροφύσιου (οβάλ κάθετη, οριζόντια ή στρογγυλό) .

Τα χαρακτηριστικά του πιστολιού βαφής διασφαλιστεί ότι η κάλυψη του υλικού που 
ψεκάζεται   δημιουργεί μια δέσμη αέρα δεξιά και αριστερά από το ακροφύσιο 
εγκλωβίζοντας το υλικό στην ασπίδα αέρα
Έτσι εμποδίζει ή περιορίζει την επίδραση πάχνης και μειώνει τη διασποράς του υλικού 
ψεκάζονται στον αέρα από 20-40% σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα βαφής. Ως 
αποτέλεσμα, η απόδοση αυξάνεται μέχρι 60-80%, ένα ακόμη πλεονέκτημα για την υγεία 
του φορέα και για το περιβάλλον. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτουν, 
προκειμένου να αποκτήσουν τα προϊόντα καλά χαρακτηριστικά της μηχανικής αντοχής 
τους. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Θέση κεφαλής ακροφύσιου

  Οριζόντια               Στρογγυλά                 Κάθετα

Αποτέλεσμα
βαφής

Συνεχόμενη 
Δέσμη αέρα

Χρώμα



ΛΑΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή με διαφορετικό τρόπο από ό, τι υποδεικνύει ο 
κατασκευαστής θα μπορούσε να βλάψει τον εξοπλισμό και να θέσει σε κίνδυνο τον 
χειριστή. Η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για τη χρήση επικίνδυνων ερηκτικών κα ή τοξικών 
υλικών και τα ζιζανιοκτόνων.
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τα ατυχήματα που προκύπτουν από τη χρήση της 
μηχανής ειδικά όταν οι χρήστες δεν είναι εκπαιδευμένοι και δεν μπορούν να θεωρηθούν
προσωπικό,για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. 

Προσοχή! Ακολουθήστε τις παρακάτω προδιαγραφές ασφαλείας:
Ελέγξτε το περιβάλλον χρήσης:
- Το πιστόλι χρησιμοποιείται για βαφή διαλύτη και για προϊόντα τα οποία είναι πολύ 
εύφλεκτα.
- Παροχή για καλό φωτισμό.
- Μην εργάζεστε σε χώρους με χωρίς επαρκή αερισμό ή αλλαγής του αέρα.
Παρατηρήσεις για τα χημικά προϊόντα:
- ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ για ψεκασμό σε τρόφιμα ή φάρμακα.
- Ποτέ μην στρέφετε το πιστόλι βαφής σε ανθρώπινο σώμα ή ζώα.
Κρατήστε τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος:
- Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό και ασφαλή χώρο.
- Τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό και πρέπει 
να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Κρατήστε τα εργαλεία με προσοχή:
- Κρατήστε τα εργαλεία καθαρά βάση τη χρήση και τις οδηγίες συντήρησης. 
- Η βαφή δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Κατά τη χρήση του δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτες πηγές, όπως φλόγες, τσιγάρα, 
σπινθήρες, καλώδια,θερμαινόμενες επιφάνειες κλπ.
- Κατά τη χρήση βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός και να δώσετε 
προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου όταν βάφετε σε εξωτερικούς χώρους.
-Οι χρήστες πρέπει να φορούν τις ειδικές προστατευτικές μάσκες – στολές κατά τη 
διάρκεια των εργασιών ψεκασμού (μάσκες, γάντια, γυαλιά προστασίας κλπ.)
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προδιαγραφές 
ασφαλείας και δεν είναι επίσης υπεύθυνος για τυχόν λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού 
κατά τη βαφής
11 ΕΚΚΙΝΗΣΗ
1 Τοποθετήστε το κωνικό σωλήνα ένωσης στη λαβή.
2 Γεμίστε το δοχείο με χρώμα, βερνίκι. *Προτείνουμε τη πρώτη φορά που θα 
χρησιμοποιήσετε το πιστόλι να το δοκιμάσετε με νερό μέχρι να εξοικειωθείτε με τη χρήση.
3 Ρυθμίστε την ποσότητα και το φινίρισμα επίπεδο του προϊόντος που καλύπτει ανάλογα 
με την πυκνότητα/ιξώδες του υλικού, χρησιμοποιώντας το ρύθμιση βίδα (Εικόνα Β). Για τα 
μοντέλα κ. MBA,MRS λειτουργούν επίσης τη στρόφιγγα αέρα που βρίσκετε στο πάνω-
μέρος του πλαστικού δοχείου (Σχήμα C).
4 Μπορείτε να βάψετε με τρεις διαφορετικούς τύπους σπρέι περιστρέφοντας το παξιμάδι: 
οβάλ μπροστά στο πιστόλι σε κάθετη, οριζόντια ή οβάλ στρόγγυλο (Σχήμα D).

            



                 MRI, MRI-AS                                              MRS, MBA

    
 Βίδα ρύθμισης ποσότητας υλικού

5 Για να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη βαφή, είναι καλό να αρχίσει η κίνηση του βραχίονα 
πριν από την ενεργοποίηση της σκανδάλης και διανομή να κρατήσει κάθετο το πιστόλι 
στην επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί πετυχαίνοντας ένα τέλειο φινίρισμα (Σχήμα Ε).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η άψογη λειτουργία του κατά τη διάρκεια βαφής, ο 
καθαρισμός είναι απαραίτητος μετά τη συνηθισμένη εργασία για την αποφυγή
κατάλοιπα που μπορεί να στεγνώσει στο εσωτερικά του πιστολιού.
Για ένα καλύτερο καθαρισμό: μετά τη χρήση, ρίξτε λίγο καθαρό διαλύτη που είναι 
κατάλληλο για τον τύπο του προϊόντος που χρησιμοποιείται μέσα στη δεξαμενή,ανακινήστε
το πιστόλι και ψεκάστε μέχρι να βγάλει καθαρό νερό ή διαλυτικό ανάλογα με το υλικό που 
βάφατε πριν. (επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον δύο φορές).
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για το καθαρισμός του μπέκ ή του 
δοχείου. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μπέκ ή να τρυπήσουν το δοχείο!!

       ΛΑΘΟΣ



Βερνίκια / Βερνικοχρώματα Νούμερο Ακροφύσιο / Μπέκ
νερού ή διαλύτου 0,3 0,7 1 1,3 1,7 2,5 3

Μίνιο  ZINC (ψευδάργυρου) * *
Μίνιο Γκρι * *
Μίνιο Κόκκινο * *
Βερνικοχρώματα - Λαδομπογιές * *
Χρώματα μετάλλων  αυτοκινήτου με πέρλα * *
Enamel Γυαλιστερά, Σατινέ * * *
Enamel Πολυουρεθάνης * *
Βερνικόχρωματα Νερού * *
Βερνίκια Νερού/ Διαλύτου / Πολυουρεθάνης * * *

Χρώματα για τοίχους 0,3 0,7 1 1,3 1,7 2,5 3

Χρώματα νερού (πλαστικά, ακρυλικά) * *
Χρωματιστά * *
Τέμπερα * * *
Θιξοτροπικά, Εποξειδικά  * *

* Η διάμετρος του ακροφύσιου εξαρτάτε και απο το πόσο παχύρρευστο είναι το υλικό αλλά 
και η αραίωση του. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ
Το πιστόλι δεν ψεκάζει 1.Φραγμένο μπέκ

2.Ξέσφιχτος σωλήνας
3. Παχύρρευστο υλικό
4. Χαμηλή πίεση ή σφιγμένη 
βίδα ποσότητας υλικού

1.Καθαρίστε το
2. Σφίξτε καλά το σωλήνα
3.Αραιώστε το υλικό
4. Αυξήστε τον αέρα της 
τουρμπίνας ή ξεσφίξτε τη 
βίδα ποσότητας υλικου

Δεν ψεκάζει ομοιόμορφα Φραγμένο μπέκ ή ακάθαρτο 
πιστόλι

Καθαρίστε καλά όλα τα μέρη 
του πιστολιού

Ψεκάζει χωρίς να πιέζουμε 
τη σκανδάλη

Μπέκ φραγμένο, δεν το έχετε 
σφίξει καλά ή χαλασμένο

Καθαρίστε το, σφίξτε το, 
αλλάξτε το με καινούργιο

Αέρας μέσα στο χρώμα κατά 
τη βαφή

Σφίξτε καλά το δοχείο.
Φθαρμένη φλάντζα δοχείου
Έχει χαλάσει το κούμπωμα

Επιθεωρήστε το πιστόλι και 
αλλάξτε τα φθαρμένα / 
χαλασμένα μέρη



Βασική λειτουργία με απλά λόγια   

1) Ρύθμιση ποσότητας αέρα :
Ρυθμίζουμε τη πίεση του αέρα από τη τουρμπίνας με το στρογγυλό κόκκινο ρυθμιστή 
+ - , ανάλογα το υλικό που βάφουμε. Παράδειγμα σε βερνίκια χαμηλή πίεση ενώ σε 
παχύρρευστα υλικά όπως πλαστικά, ακρυλικά υψηλή πίεση ανάλογα το **ιξώδες του 
χρώματος ή τη βαφή που επιθυμούμε να κάνουμε..
Φινίρισμα = Χαμηλή πίεση
Βαφή τοίχου = Υψηλή πίεση
**ιξώδες = πόσο αραιό – παχύρρευστο είναι το υλικό**

2) Ρύθμιση ποσότητας υλικού :
Στο πίσω μέρος του πιστολιού της σκανδάλης έχει μια στρογγυλή βίδα + - . Ανάλογα 
το υλικό που ψεκάζουμε ρυθμίζουμε τη ποσότητα υλικού σε συνδυασμό με το 
κατάλληλο μπέκ ( ακροφύσιο) . Ξεβιδώνοντας τη βίδα (αριστερόστροφα) θα 
παρατηρήσετε ότι η σκανδάλη πλησιάζει στη χειρολαβή. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
αφήνει να ψεκαστεί πολύ υλικό ενώ βιδώνοντας τη βίδα (δεξιόστροφα) η σκανδάλη 
απομακρύνετε από τη σκανδάλη οπότε ψεκάζει περισσότερο υλικό. 
Πχ για αραιά υλικά όπως βερνίκια, αστάρια σχεδόν τέρμα αριστερόστροφα η πίσω 
βίδα ενώ σε παχύρρευστα υλικά όπως πλαστικά, ακρυλικά η βίδα στη μέση ή τέρμα 
δεξιόστροφα .Εξαρτάτε και από την αραίωση, το υλικό, το μπέκ και την εμπειρία του 
βαφέα,. 
3) Μπέκ :
Ανάλογα με το υλικό που ψεκάζουμε επιλέγουμε και ανάλογο μπέκ .
Για παράδειγμα τα υλικά με χαμηλό ιξώδες* ψεκάζονται με μπέκ 0,7 ή 1,0 όπως τα 
βερνίκια, αστάρια κτλ. Τα υλικά μεσαίου ιξώδους με μπέκ 1,3 ή 1,7 όπως η 
λαδομπογιές, βερνικοχρώματα, μίνιο κτλ ενώ τα υψηλού ιξώδους υλικά με 2,0 ή 2,5 
ή 3,0. όπως πλαστικά, ακρυλικά κτλ. 
Για να αλλάξετε το μπέκ : α) Ξεβιδώστε το μπλε καπάκι μπροστά απο το πιστόλι.
β) Ξεβιδώστε το μπέκ με το νίκελ κλειδί που θα βρείτε στο κουτί. *Πιέζοντας τη  
σκανδάλη ξεβιδώνει πιο εύκολα*. γ) Βιδώστε και σφίξτε καλά το μπέκ με το κλειδί,  
βιδώστε το μπλε καπάκι.  

4) Αραίωση
Με τα σύστημα θερμού αέρα η αραίωση μπορεί να είναι έως και διπλάσια απο αυτή 
της βαφής με πινέλο. Εξαρτάτε από το υλικό και τις οδηγίες που δίνει ο 
κατασκευαστής του υλικού.   Μη φοβηθείτε να αραιώσετε παραπάνω το υλικό αν το 
επιτρέπει η εταιρεία του υλικού. Δεν θα τρέξει και θα καλύψει με ένα χέρι λόγο της 
χαμηλής πίεσης και του θερμού αέρα.   

ΤΑ 7 ΒΗΜΑΤΑ:
1)Τοποθετούμε το υλικό στο δοχείο. (2) Επιλέγουμε το σωστό μπέκ. 
(3) Ανοίγουμε τη τουρμπίνα ON. (4) Ρυθμίζουμε τον αέρα.  
(5) Ρυθμίζουμε τη ποσότητα υλικού. (6) Επιλέγουμε τη δέσμη βαφής (Κάθετα, 
Οριζόντια, Συγκεντρωτικά) . (7) Ξεκινάμε το βάψιμο!!     


