
SATA RPS (Rapid Preparation System) este singurul sistem de pahare destinat vopsitoriilor 
auto, care îmbunătățește calitatea suprafețelor vopsite dar și eficiența în service.

SATA RPS înlesnește munca vopsitorului, conso lidează semnificativ productivitatea 
vopsitoriei auto și reduce decisiv necesitatea utilizării unor cantități însemnate de solvenți 
și agenți de curățare. În paginile următoare vă sunt prezentate o serie de caracteristici ale 
sistemului SATA RPS cât și avantajele sale!
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Un pahar – patru aplicații:
�� mixarea vopselei; 
�� pulverizarea vopselei;
�� reumplere;
�� depozitare.

Sistemul unic SATA® RPS™
Doar trei componente!
Sistemul SATA RPS este compus din 3 componente – un pahar, un capac și o sită – 
aceasta însemnând un efort redus în utilizare și deci o scurtare a timpului de lucru.
Nu sunt necesare alte componente. Un alt sistem de pahare cu aceleași funcții 
compus din 3 componente NU există!

Făra compromisuri – fără adaptoare
Pistoalele SATA cu QCC (Quick Cup Connector) au cana-
lul scurt de trecere a vopselei, fără colțuri și muchii inutile. 
Această caracteristică previne depunerea de material pe 
echipament și permite curățarea rapidă si facilă.
Aceste avantaje se mențin și în cazul utilizării sistemului 
RPS, fiind unicul sistem de pahare care se atașează direct 
la pistolul de vopsire fără a necesita un adaptor. Utilizând 
sistemul de pahare SATA RPS împreună cu pistolul de vopsire 
SATA cu QCC, puneți bazele obținerii lucrărilor de cea mai 
înaltă calitate.
Mai mult, pistolul de vopsire SATA în combinație cu sistemul 
RPS își menține centrul de greutate optim, fiind astfel ergo-
nomic. Greutatea redusă a sistemului cu pahar RPS contribu-
ie la realizarea lucrărilor făra a resimți oboseala.
Paharul de 0,3 l și capacul aferent au o greutate de 34 g, cel 
de 0,6 l cântărește 55 g, iar cel de 0,9 l are în total 65 g.
Să mai fie oare necesare compromisurile?

Suprafață finală perfectă
RPS se bazează pe fiabilitatea ideii de pahar cu debit. Aera-
rea continuă a paharului cu ajutorul supapei de la baza pa-
harului, asigură un flux uniform al materialului folosit la suflat 

– o condiție de bază ce trebuie îndeplinită pentru a avea o 
potrivire exactă a nuanței cerute.
Acesta este și motivul pentru care, chiar și companiile produ-
cătoare de vopsele, folosesc pentru crearea și testarea vop-
selelor, pahare cu debit.

Mărimi pahare
Paharele SATA RPS sunt disponibile în trei variante, și anume: 
0,3 l, 0,6 l și respectiv, 0,9 l.
Pentru variantele de pahar de 0,6 l și 0,9 l, capacul și sita 
sunt identice. Astfel, numărul total de componente rămâne 
ușor de gestionat. În plus, atât capacele cât și sitele pot fi 
comandate și separat.

Paharele de 0,3 l sunt disponibile cu două tipuri de conexiuni:
�� SATA RPS 0,3 l Standard – indicate pentru 
aceleași tipuri de pistoale de vopsire ca și 
cazul variantelor de 0,6 l și 0,9 l.
�� SATA RPS 0,3 l minijet – indicate pentru SATA 
minijet, SATA minijet 3000 B, SATAjet 20 B.

Economic
În cazul paharelor SATA RPS, curățarea nu este necesară. 
Se economisește astfel timp, se reduce consumul de agenți 
de curățare și scad costurile. Potrivirea perfectă a culorii și 
suprafețele finale desăvârșite reduc necesitatea re-
vopsirii. Se economisesc timp și bani. Numărul re-
dus de componente simplifică întreaga procedura 

– simplitatea e răsplătită.
Pentru aplicarea vopselelor UV, paharul SATA 
RPS de 0,6 l este disponibil și în varianta pe 
negru. Acest tip de pahar protejează vopsea-
ua și împiedică întărirea ei. Un alt accesoriu 
important este capacul de protejare UV al flu-
turelui. Este disponibil pentru modelele SA-
TAjet 3000, SATAjet 2000 și SATAjet RP

Adaptoare
Spre deosebire de alte sisteme de pahare de 
unică folosință, SATA RPS nu necesită adaptor în 
combinație cu pistoalele de vopsire SATA. Ca urmare, 
pistolul de vopsire poate fi spălat ușor și eficient. 

Vopsirea pragurilor și 
la unghi înclinat*
Ștuțul capacului RPS este astfel pro-
iectat că permite îndoirea repetată. 
El poate fi împins înainte sau în late-
ral  stânga/dreapta pentru a asi-
gura fluxul de vopsea spre duza 
pistolului atunci când trebuie 
vopsit un prag sau un pasaj roa-
tă. Această calitate permite chiar și 
vopsirea pieselor de jos în sus, inte-
rior capote, interior tavan, fără ca vop-
seaua să curgă prin supapa de aerare.
*doar pentru capacele standard, nu și pentru minijet!

Adaptor RPS
Pentru modelele mai vechi de pistoale de vopsi-
re SATA sau cele provenite de la alți producători, 
sunt disponibile adaptoare.

Testarea vă este oferită gratuit
SATA vă oferă prin intermediul agenților de vânzare 
 Romservice posibilitatea de a testa gratuit paharele SATA 
RPS în propriul Dvs. atelier de vopsitorie.



SATA RPS 0,9 l
40 pahare, capace 
și site 125 µm: 
Cod 118471 

SATA RPS 0,9 l
40 pahare, capace 
și site pistol 
200 µm: 
Cod 118489

SATA RPS 0,6 l
57 pahare, capace și 
site 125 µm: 
Cod 125062 

SATA RPS 0,6 l
57 pahare, capace 
și site pistol 
200 µm:
Cod 125070

SATA RPS 0,3 l standard
60 pahare, capace și site 
125 µm:
Cod 118281 

SATA RPS 0,3 l standard
60 pahare, capace și 
site pistol 200 µm:

Cod 118406

SATA RPS 0,3 l minijet
60 pahare, capace și 
site 125 µm:
Cod 118299 

SATA RPS 0,3 l 
minijet 60 pahare, 
capace și site pistol 
200 µm:
Cod 118414

Suport pistol
Se poate monta pe perete 
sau pe masă. Eficient în 
cazurile când trebuie 
reumplut paharul RPS.
 
Cod 40 188

Raft depozitare SATA RPS
Ideal pentru depozitarea 
cutiilor cu pahare RPS.
 
Cod 144 840  
(cutiile cu pahare RPS nu
sunt incluse)

SATA RPS capac
pentru pahare de 
600 ml + 900 ml
Cod 131 961 (80/bax)

pentru pahare de 300 ml 
conector standard 
Cod 167 908 (90/bax)

conector minijet 
Cod 167 916 (108/bax)

SATA RPS site
sită plată 125 µm 
Cod 131 979 (100/bax) 

300 ml 
Cod 160 606 (60/bax)

sită pistol 200 µm 
300 ml + 600 ml + 900 ml 
Cod 131 987 (100/bax)

Capac depozitare SATA RPS
Pentru pahare de 600 și 900 ml, permite 
stivuirea paharelor și utilizarea în Connex 
RotoGen® 1000.
 
Cod 165 399 (50/bax)

SATA RPS 0,6 l – UV
Pentru materiale UV. 

sită plată 125 µm 
Cod 139 451  
(57/bax) 

sită pistol 200 µm 
Cod 139 469 
(57/bax)

Accesorii
Adaptoare SATA RPS cu funcție QCC
Pentru modele mai vechi ale pistoalelor SATA 
sau modele de la alți producători, sunt disponi-
bile următoarele adaptoare.

Adaptor universal 
pentru pistoale 
DeVilbiss

Cod 125 252

Adaptor universal 
pistoale SATA cu 
filet exterior

Cod 123 237

Adaptor universal 
pistoale SATA cu 
filet interior

Cod 125 211
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�� În timpul utilizării vă rugăm să purtați 
echipament de protecție adecvat;

�� SATA RPS se depozitează 
la temperatura camerei;

�� Pentru eliminarea deșeurilor consultați 
reglementările locale.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro

Brașov 500199, Str 13 Decembrie nr. 32, Tel./Fax 0268 425 904

București 040062, Calea Văcărești nr. 276, Tel./Fax 021 330 7255

Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38, Tel./Fax 0257 218 838 

Sibiu 550081, Str. Râului nr. 22A, Tel./Fax 0269 225 100

Constanța 900205, Str. Poporului nr. 90, Tel./Fax 0241 512 555facebook.com/romservice.ro

Instrucțiuni de utilizare SATA® RPS™


