
Pistol pentru spumă blaugelb
Un însoţitor de încredere în activitatea cotidiană.

• Pistol pentru spumă de calitate superioară

• Corp metalic robust

• Dozaj precis cu rotiţa de reglare

• Adaptor şi ac cu strat antiaderent

• Cu set de garnituri speciale profesionale, etanşare 4 x pe ac

Octombrie 2017 - ME | WS | 0002 - www.meesenburg.de

Combinaţia perfectă – pistolul de spumă blaugelb  
şi spumele pentru pistol blaugelb.
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Pistol pentru spumă blaugelb
Un însoţitor de încredere în activitatea cotidiană.

Caracteristicile produsului:

Pistolul pentru spumă blaugelb este unealta adecvată pentru prelucrarea  
spumelor pentru pistol blaugelb. Construcţie robustă şi durabilă pentru  
utilizarea cotidiană şi dotare cu toate caracteristicile necesare pentru un  
lucru confortabil.

Pentru o prelucrare şi dozare optimă a spumelor PU, doza de spumă  
şi pistolul pentru spumă trebuie să fie compatibile. Pistolul pentru spumă 
blaugelb este compatibil cu supapele şi adaptoarele pentru spumele pentru 
pistol blaugelb, compatibilitatea a fost verificată în mod special. 

Mânerul cauciucat este ergonomic şi asigură susţinerea sigură şi lucrul fără 
efort. Calitatea înaltă a pistolului pentru spumă blaugelb se regăseşte atât în 
execuţia robustă a corpului metalic şi a adaptorului, cât şi în detalii. 

Poziţionarea centrală a ţevii pistolului asigură o stabilitate înaltă şi o mai bună 
circulare a spumei. Maneta de declanşare este fixată stabil cu bolţuri. Acul  
de dozare este fixat ferm cu glisorul şi este protejat de formarea crustelor  
printr-o etanşare 4 x. Aplicarea arcurilor acului în partea din spate oferă  
protecţie contra deteriorărilor. Datorită acestor caracteristici, pistolul pentru 
spumă blaugelb este considerat o unealtă profesională, fiabilă, durabilă

Avantajele produsului: 

• pistol pentru spumă de calitate superioară
• corp metalic robust
• dozaj precis cu rotiţa de reglare
• adaptor şi ac cu strat antiaderent
• cu set de garnituri speciale profesionale, etanşare 4 x pe ac
• mâner cauciucat, ergonomic cu protecţie contra prinderii
• perfect adecvat pentru spumele pentru pistol blaugelb

Date tehnice:

Dimensiuni: 36 x 16,5 x 5,5 cm ( L x l x h)

Utilizare: doză de spumă PU cu adaptor de pistol blaugelb

Greutate: 330 g

Denumire articol UV Cod art.

pistol pentru spumă blaugelb 1 buc. 0361772

Pregătire şi prelucrare: 

Reglaţi pistolul pentru spumă blaugelb cu rotiţa de reglare aproximativ în  
poziţia pe jumătate deschisă. Înainte de înşurubarea pe pistolul pentru  
spumă blaugelb, agitaţi energic doza temperată de cca. 20x. Plasaţi doza şi 
înfiletaţi de sus pistolul pentru spumă blaugelb, cu adaptorul filetat pe inelul 
filetat al dozei. Încercaţi să nu înclinaţi pistolul şi să nu îl rotiţi în exces. 

Dozaţi scurgerile de spumă prin apăsarea controlată a manetei de descăr-
care a pistolului. Eventual ajustaţi dozarea cu rotiţa de reglare. 
O structură celula mai fină şi mai uniformă poate fi obţinută prin utilizarea 
tubului ataşat. Astfel, vârful pistolului pentru spumă blaugelb este protejat 

de deteriorări mecanice şi neetanşeităţi. Din acest motiv, este întotdeauna 
necesară utilizarea unui tub. Tubul de plastic poate fi tăiat în partea din faţă 
pentru următoarea utilizare şi poate fi utilizat în continuare.

Îndepărtaţi petele proaspete de spumă (pe durata timpului de prelucrare)  
cu produsul de curăţare pentru pistol blaugelb. Spuma întărită poate fi  
îndepărtată doar mecanic. 

În cazul în care doza de spumă nu a fost golită, lăsaţi pistolul pentru  
spumă înfiletat până la următoarea utilizare. Pentru siguranţa transportului, 
vă recomandăm să închideţi rotiţa de reglare pentru a evita o declanşare 
nedorită a pistolului. Doza desigilată trebuie consumată în interval de până 
la 4 săptămâni. 

La schimbarea dozelor, clătiţi o dată pistolul cu produs de curăţare pentru 
pistol blaugelb înainte de utilizarea unei noi doze de spumă, pentru a evita 
întărirea spumei în pistol din cauza incluziunilor de aer şi formarea de cruste.

După prelucrare, curăţaţi pistolul pentru spumă blaugelb şi tubul de plastic 
utilizat cu ajutorul produsului de curăţare blaugelb pentru pistoale. 

Curăţaţi regulat pistolul pentru spumă blaugelb pentru a asigura o  
funcţionare pe termen lung şi o durată de serviciu îndelungată. În vede-
rea curăţării, deşurubaţi pistolul pentru spumă blaugelb de pe doza golită  
complet şi curăţaţi din exterior cu ajutorul produsului de curăţare pentru 
pistol blaugelb, iar pentru curăţarea din interior montaţi pistolul pe o doză 
de produs de curăţare pentru pistol blaugelb şi acţionaţi de mai multe ori 
maneta de declanşare. În timpul acestei operaţiuni, orientaţi vârful pistolului 
spre un vas de colectare adecvat. Precauţie: Produsul de curăţare pen-
tru pistol blaugelb este propulsat cu presiune ridicată! După curăţare, lăsaţi  
produsul de curăţare blaugelb înfiletat timp de 10 - 15 minute, apoi clătiţi 
pistolul încă o dată. Doar în acest mod vor fi evitate crustele de spumă 
persistente din pistol şi va fi asigurată o durată de serviciu mai îndelungată 
a pistolului.

Livrare şi formă de depozitare:

Pistolul pentru spumă blaugelb este livrat într-un singur ambalaj. Se va  
depozita la temperaturi cuprinse între +5°C şi +20°C. A se feri de căldură, 
umezeală şi îngheţ.

Eliminare ca deşeu:

Eliminarea ca deşeu se realizează în conformitate cu prevederile naţionale. 

Indicaţie de siguranţă:

Doar pentru utilizatorii profesionişti.

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


