
1. Atuador

2. Capa da pistola

3. Anel de borracha

4. Haste da válvula

5. Mola

6. Prendedor da pistola

7. Corpo da pistola

8. Suporte giratório de compressão

9. Porca e ponteira de encaixe de 
compressão

10. Guarda molas

11. Fêmea de encaixe de compressão

12. Válvula de corte

13. Alavanca de Aberta/Fechada

14. Anel adaptador duplo

15. Engate plástico para latas

16. Mangueira
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COMPONENTES E PEÇAS PRODUTOS COMPATÍVEIS

Dicas práticas para o uso e manutenção
Manual System III

SOB CONTROLE - Soluções Otimizadas BASF
A melhor escolha no controle de pragas.



MONTAGEM DESMONTAGEM SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o System III não acionar: Se vazamentos ocorrerem:1. Coloque a lata em uma superfície plana.

2. Aperte o engate plástico para latas (15).

3. Continue apertando o engate (15) e insira a parte mais larga e sem 
rosca sobre o copo da válvula da lata e solte.

a. Se o engate estiver posicionado corretamente, o mesmo irá girar 
livremente sobre a lata e não se soltará quando a lata é virada para baixo.

4. Assegure-se de que a alavanca (aberta/fechada) encontra-se na 
posição fechada (OFF).

5. Insira o anel adaptador duplo (14) diretamente sobre o engate 
plástico para latas (15).

6. Segurando a lata, rosqueie o engate (15) no sentido anti-horário do 
adaptador (14).

a. Aperte suavemente até sentir que os componentes se encontram bem 
fixados. NÃO ROSQUEIE MUITO PARA NÃO ESPANAR!

b. Nunca engate o adaptador (14) com a alavanca na posição aberta (ON).

7. Acople o atuador (1) sobre a haste da válvula (4).

8. Vire a alavanca (13) (aberta/fechada) para posição aberta (ON) e 
inicie a aplicação.

9. É recomendável que o engate plástico (15) permaneça na lata até a 
mesma acabar.

1. Deixe o sistema montado até a lata estar vazia. Quando vazia, 
posicione a alavanca (13) para a posição fechada (OFF).

2. Despressurize toda a mangueira (16) apertando o atuador (1) até que 
o jato pare.

a. Sempre após um tratamento, despressurize a mangueira. NUNCA 
ARMAZENE O SYSTEM III® COM A MANGUEIRA PRESSURIZADA!

3. Segurando a lata, rosqueie o engate (15) no sentido horário do 
adaptador (14) e remova o adaptador.

4. Aperte o engate (15) e remova em linha reta.

OFF

ON

1. A alavanca da válvula (13) se encontra na posição OFF (fechado).

a. Mova a alavanca da válvula de bloqueio para a posição ON (aberto).

2. A lata pode estar vazia.

a. Substitua por uma lata cheia. Veja as instruções de montagem para 
detalhes.

3. A haste da válvula (4) pode estar obstruída (entupida) e/ou emperrada.

a. Realize a limpeza dos seguintes componentes: anel de borracha (3), mola 
(5) e a haste da válvula (4) – Conjunto da válvula. 

b. Substitua o anel de borracha (3), mola (5) e a haste da válvula (4) – 
Conjunto da válvula.

c. Rosqueie a capa da pistola (2) garantindo que o prendedor da pistola (6) 
esteja bem assentado.

1. Se ocorrer vazamento na mangueira.

a. Remover o guarda mola (10) a partir da porca e ponteira de 
encaixe de compressão (9) deslizando ao longo da mangueira.

b. Remover a porca e ponteira de encaixe de compressão (9) 
da fêmea de encaixe de compressão e suporte giratório de 
compressão (11 e 8).

c. Cortar a mangueira (16) abaixo do vazamento (fissura).

d. Passar fita tipo veda-rosca (fita de politetrafluoretileno) nas 
roscas e recoloque as peças (8, 9, 10,11 e 16).

e. Recolocar uma nova anilha de cobre na porca e ponteira de 
encaixe de compressão (9)

2. Se ocorrer vazamento entre atuador e o corpo da pistola 
(vazamento nas mãos).

a. Verifique se o atuador (1) está bem posicionado.

b. Verifique o bom funcionamento do conjunto da válvula (3,4 e 
5), pode ser necessário fazer a reposição do mesmo.

c. Verifique se o prendedor da pistola (6) está bem posicionado 
a capa da pistola (2) (bem assentada).

3. Se ocorrer vazamento na válvula (12).

a. Reponha o anel de vedação (anel em “o”).
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