
Systémy kelímků pro míchání 
a lakování

SATA® RPS™

Lakovací pistole I Systémy kelímků I Ochrana dýchacího ústrojí I Filtrační technika I Příslušenství



SATA RPS– systém kelímků pro profesi-
onály:  
efektivní, všestranný, praktický

SATA RPS 0.9 l
40 kelímků, víčka a  
plochá sítka 125 mikron: Obj. č.: 118471 
zásuvná sítka 200 mikron:  
Obj.č.: 118489

SATA RPS 0.6 l
57 kelímků, víčka a  
plochá sítka 125 mikron:  
Obj. č.: 125062 
zásuvná sítka 200 mikron:  
Obj. č.: 125070

SATA RPS (Rychlý Přípravný Systém) je ideálním systémem kelímků pro lakovny zaměřené 
na perfektní výsledek lakování a velkou hospodárnost. Usnadňuje práci lakýrníkovi, zvyšuje 
podstatně jeho produktivitu a drasticky snižuje spotřebu čistících prostředků.

SATA RPS -  
jASné výhody

	Jednoduchý v použití - pouze 3 díly

	Vhodný pro všechny stříkací pistole SATA - žádný 

adaptér

	Hravě Vás přivede k perfektnímu výsledku lakování - 

rovnoměrný průtok materiálu

	Čištění se stává vedlejší - velmi rychlá výměna barvy

	Stabilní kelímek pro praktické meziuskladnění

	Snižuje náklady na čištění a spoří čistící prostředky

	3 velikosti kelímků: 0,3 l, 0,6 l, 0,9 l

Ohledně výběru vhodného sítka k Vašemu laku se 

zeptejte u Vašeho výrobce laku.

Jednoduchý v použití - pouze 3 díly

né výhody

Namíchání barvy
Barva se namíchá v kelímku, který se později použije k 

lakování. Časově náročná příprava, jako cezení barvy, 

další míchací kelímky a sítka nejsou dále potřeba. 

Pracovní plocha zůstává čistá, kontakt s barvou je 

zredukován na minimum.

Lakování a doplňování 
Minimální hmotnost – kelímek o objemu 0,6 l včetně 

víčka váží pouze 50g – a nízké těžiště umožňují jistou a 

neúnavnou práci. Výměna barvy probíhá rychle: je 

potřeba vyčistit pouze krátký barvový kanálek pistole. V 

případě potřeby je možné kelímek SATA RPS jednodu-

še a čistě doplnit. 

Uskladnění barvy 
Při skladování zabrání stabilní kelímek a neprodyšné 

víčko poškozením laku. Stabilita kelímku zjednoduší 

také manipulaci.

Jednoduše po použití kelímek zlikvidujte.
Odpadá čištění kelímku jako systému. Toto redukuje 

neproduktivní čas a také spotřebu čistících prostředků 

resp. rozpouštědel. To šetří Vaši peněženku a také 

životní prostředí. Není potřeba žádný speciální systém 

likvidace odpadů.



Velmi jednoduché
Manipulace je neuvěřitelné jednoduchá, 

protože celý systém obsahuje pouze 

3 díly: kelímek, víčko a sítko – 

volitelně 125 mikron nebo 200 

mikron. Na všechny kelímky 

RPS jsou k dispozici náhradní 

víčka a – sítka.

SATA RPS 0,3 l standard
60 kelímků, víčka a  
Plochá sítka 125 mikron:  
Obj. č.: 118 281 
Zásuvná sítka 200 mikron:  
Obj. č.: 118 406

SATA RPS 0.3 l minijet
60 kelímků, víčka a  
Plochá sítka 125 mikron:  
Obj. č.: 118 299  
Zásuvná sítka 200 mikron:  
Obj. č.: 118 414

Namíchání laku probíhá v kelímku, s kterým se následně také la-
kuje.

Perfektní výsledek lakování
Průběžné ovzdušnění kelímku přes kapko-

vý uzávěr umožňuje dlouhodobý a kon-

stantní tok materiálu. Rovnoměrnější 

nános materiálu a nejvyšší přesnost 

barevného odstínu snižují náklady 

na náročné opravy.

Bez kompromisů
SATA RPS je jediný systém kelímků, 

který je vhodný na všechny moderní 

stříkací pistole SATA bez použití rušivých 

adaptérů. Zbytečné zářezy ve kterých 

se usazuje materiál, neexistují. Barvový 

kanál se jednoduše a spolehlivě vyčistí. 

To zabraňuje tvorbě usazenin a drahým 

opravám.

Hospodárný
Používáním SATA RPS optimalizujete 

Váš kompletní lakovací proces – aniž 

byste museli přistupovat ke kompromi-

sům. Takto pracujete hospodárně a 

šetříte při každém lakování peníze. 

Srovnávací kalkulačka na internetu:  

www.sata.com/rps_calculator



SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstraße 20 
70806 Kornwestheim 
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100 
Fax +49 7154 811-196 
E-Mail: info@sata.com 
www.sata.com

Váš SATA prodejce
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SATA RPS - adaptér s QCC funkcí - rychlozávit

Příslušenství:
Držák pistole
k montáži na stěnu nebo na 
stůl. Praktický při doplňování 
kelímků RPS.  
 
Obj. č.: 40 188

 Typ pistole

Závit: M 16 x 1,5 i M 16 x 1,5 a
SATAjet 2000 HVLP bez QCC x
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it)SATAjet RP bez QCC x

SATA LM 2000 HVLP/RP x

SATA KLC HVLP/RP, SATA KLC P x

SATAjet B, SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP x

SATAjet 90 x

Obj. č.: / (adaptér č.) 125211 / (1) 125237/ (2)

Pro starší SATA stříkací pistole a 

pistole jiných výrobců jsou k 

dispozici adaptéry.  

Úplný přehled:  

www.sata.com

Rozstřiková láhev
Pro mezičištění - vhodné 
pro čistící prostředky na 
bázi vody.  
objem 1l 
 
Obj. č.: 127 860 

Rostřiková láíhev
Pro mezičištění - vhodné pro 
čistící prostředky na bázi vody i 
na rozpouštědlové čističe. 
Objem 1 l. 
Obj.č.: 127 852

SATA RPS depot
k předzásobení RPS -  
kartony. 
 
Obj. č.: 144 840 
(bez RPS - kartonů)

SATA® clean RCS™
Přístroj pro rychlé čištění 
k profesionálnímu 
mezičištění lakovacích 
materiálů – perfektní 
výměna barvy při použití 
kelímků SATA RPS. Barvový 
kanálek stříkací pistole lze 
rychle, efektivně a beze zbytků 
vyčistit, bez omezení pracovní-
ho prostředí.  
 
Obj. č.: 145 581

SATA RPS náhradní víčka
pro kelímky 0,6 l + 0,9 l 
Obj. č.: 131 961 (80 ks)

pro kelímek 0,3 l  
Standardní připojení 
Obj. č.: 167 908 (90 ks) připojení 
na minijet  
Obj. č.: 167 916 (108 ks)

SATA RPS náhradní sítka  
Plochá sítka 125 mikron  
0,6 l + 0,9 l  
Obj. č.: 131 979 (100 ks)  
0,3 l  
Obj. č.: 160 606 (60 ks)

Zásuvné sítko 200 mikron  
0,3 l + 0,6 l + 0,9 l  
Obj. č.: 131 987 (100 ks)

SATA RPS mix lid
Ploché víčko pro RPS 0,6 l a 
0,9 l, umožní vrstvit RPS 
kelímky a také použití v 
Connex RotoGen ® 1000 
 
Obj. č.: 165 399 (50 ks)

SATA RPS 0,6 l - UV
Pro UV materiály  
 
125 mikron ploché sítko 
Obj. č.: 139 451 (sada 57 kusů) 
200 mikron zásuvné sítko 
Obj. č.: 139 469 (sada 57 kusů)


