
 

Product omschrijving

Standaard PU-pistool met ergonomisch handvat.

Voordelen

Lichtgewicht basispistool met kunststof behuizing en hendel

De achterschroef gaat materiaalverlies tegen

Alu-adapter met nikkelcoating

Terugslagkogel van PTFE

Metalen, zwart gepoedercoate hendel

Taps toelopende, messing vernikkelde lans

Roestvrijstalen naald zonder coating

De instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de

schuimopbrengst

Applicaties

Geschikt voor alle PU-schuimen van Bostik.

Gebruiksaanwijzing

Plaats het PUR-schuim op een stabiele ondergrond en schroef het

PUR-pistool er ondersteboven op. Plaats de adapter van het PUR-

pistool bovenop de adapter van het PUR-schuim, waarbij de lans van

het pistool van je afwijst. Draai de bus PUR-schuim vast totdat je de

druk van de bus in het pistool hoort drijven. Draai nog eenmaal extra.

Draai de combinatie om en schud minimaal 20 keer stevig. Zorg

ervoor dat de bus altijd op kamertemperatuur (15 graden) is. De

instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de

schuimopbrengst. Bevochtig het oppervlak door te sproeien met

water. Knijp in de handgreep van het PUR-pistool om het PUR-

schuim aan te brengen. Ga door met aanbrengen totdat de bus leeg

is, of tot de klus is geklaard. Nieuwe bus PUR-schuim nodig? Plaats

de combinatie rechtop op een stevige ondergrond met het PUR-

pistool van je af. Schroef de bus los en bevestig een nieuwe bus om

het PUR-schuim om verder te gaan ófvVerwijder de bus en begin

meteen met het reinigen van het PUR-pistool.

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Niet toepasbaar

Overschilderbaar

Niet toepasbaar.

Schoonmaken

1Gebruik een Universal PU Cleaner en bevestig de sproeikop op het

ventiel van de bus. Spuit rechtstreeks op de nozzle van het PU-pistool

om alle PU-schuimresten te verwijderen. Verwijder de spuitkop van de

Universal PU Cleaner en schroef de bus op het PU-pistool. Bevestig

de extra plastic slang aan de voorkant van de loop van het PU-pistool.

Haal de hendel over en verwijder alle resterende PU-schuimresten uit

de binnenkant van het PU-pistool, totdat er reinigingsmiddel naar

buiten komt. Houd hierbij het pistool ondersteboven. Plaats het PU-

pistool met de Universal PU Cleaner op een stabiel oppervlak, waarbij

de loop van het PU-pistool van het gezicht af wijst. Laat de combinatie

15 minuten rusten, zodat de reinigingsoplossing zijn werk kan doen.

Knijp in de hendel en spuit de resterende reiniger uit de binnenkant

van het PU-pistool. Alle vervuilingsresten zijn nu uit het pistool

verwijderd. Plaats het PU-pistool met de Universal PU Cleaner op een

stabiel oppervlak, waarbij de loop van het PU-pistool van het gezicht

af wijst. Maak de Universal PU Cleaner los en pers alle resten uit het

pistool. Het PU-pistool is nu helemaal schoon en kan zo steeds

opnieuw worden gebruikt.

Kleur(en)

Zwart

Verpakking

Stuk

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina 

Houdbaarheid

Niet toepasbaar.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor

gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en

via onze websites.
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Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in

overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en

ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag

uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of

op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document

worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of

indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit

document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg

zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum

waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in

formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in

dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de

informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De

gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is

voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de

omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade.

Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de

Kamer van Koophandel.
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