Technický list 07.02 Profi aplikační pistole na PU pěny
Výrobek
Vlastnosti

Použití

Uskladnění

Profesionální celokovové provedení pistole určené pro aplikace
polyuretanových pěn ZWALUW se šroubovým uzávěrem ventilu - NBS.
þ Rychlá a snadná manipulace;
þ Vnitřní části s teflonovým filmem pro zvýšení kluznosti typ NBS 9070 plus
GOLD;
þ Opakované použití bez nutnosti sejmutí dózy s polyuretanovou pěnou –
všechny typy;
1. Pistolovou polyuretanovou pěnu NBS řádně protřepat (min. 30x);
2. Pistolovou pěnu NBS našroubovat na adaptér pistole (nedotahovat
natvrdo);
3. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a vpustit pěnu do celého vnitřku pistole;
4. V tomto okamžiku je pistole NBS připravena k aplikaci pěny. Vyústění
trubice nikdy nepokládat přímo na podklad, ale držet jej asi 1 cm nad ním.;
5. Expanzi pěny lze dle požadavku upravovat stavěcím průtokovým šroubem;
1. Po použití nechejte vždy dózu s pěnou našroubovanou na pistoli NBS;
2. Stavěcí průtokový šroub zcela utáhnout, pistoli nikdy nevyprazdňovat;
3. Pistoli uskladnit postavením na dno dózy – pistolí nahoru;

Opakované použití

1. Dózu před použitím řádně protřepat – nutno držet pistoli;
2. Na špičce vstřikovací trysky opatrně odstranit vytvrzenou pěnu ostrým
nožem;
3. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a zmáčknutím kohoutku aplikovat pěnu;
4. Stavěcím průtokovým šroubem nastavit požadovanou expanzi;
5. Pistole připravena k opakovanému použití;

Výměna dózy NBS

1. Zkontrolujte úplné vyprázdnění dlouhodobým zmáčknutím spouštěcího
kohoutku;
2. Novou dózu pistolové pěny NBS řádně protřepat;
3. Stavěcí průtokový šroub zavřít a prázdnou dózu odšroubovat;
4. Bez použití čističe nasadit novou dózu;
5. Uvolnit stavěcí průtokový šroub, pěnu zkusmo aplikovat aby došlo
k zaplnění pistole;
1. Prázdnou dózu NBS odšroubovat (otvor ventilu držet od těla);
2. Čistič pistolové pěny ZWALUW našroubovat na pistoli NBS;
3. Zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli čističem;
4. Čistič nechat v pistoli působit cca 10 – 12 min (max. 15);
5. Opakovaně zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli čističem;
6. Čistič NBS odšroubovat a sejmout z pistole NBS;
7. Nadbytečný čistič z adaptéru utřít hadrem, na adaptér nanést silikonovým
sprejem vrstvu ochranného filmu;
8. Na adaptér našroubovat novou dózu pistolové NBS pěny;
9. Zmáčknout spoušť a nechat pěnu zaplnit vnitřek pistole a odstranit zbylý čistič;
10.Pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití;
Uvedené informace se vztahují na typy: NBS-9058 EKO; NBS-9059; NBS9070 a pistole GOLD.
Aktualizováno dne: 18.03.2010
Vyhotoveno dne: 26.10.2002

Čištění

Upozornění
Aktualizace

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

