
Pistol aplicator blaugelb pentru cartuşe
Maniabil şi rezistent pentru prelucrarea confortabilă chiar şi a maselor de etanşare vâscoase.

• Pistol aplicator de calitate superioară pentru cartuşe cu 1 componentă 

• Raport de transfer 17:1

• Cu bloc de împingere rezistent, excepţional adecvat pentru materiale vâscoase

• Înveliş de aluminiu rotativ

• Cârlig de fixare practic pentru agăţare
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O piesă de rezistenţă – pistolul aplicator blaugelb reprezintă 
soluţia ideală inclusiv pentru materialele vâscoase.
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Pistol aplicator blaugelb pentru cartuşe
Maniabil şi rezistent pentru prelucrarea confortabilă chiar şi a maselor de etanşare vâscoase.

Caracteristicile produsului:

Pistolul aplicator blaugelb pentru cartuşe reprezintă dispozitivul ideal pentru 
injectarea maselor de etanşare şi adezivilor din cartuşe. Acesta prezintă o 
construcţie robustă şi durabilă pentru utilizarea cotidiană şi este dotat cu toate 
caracteristicile necesare pentru un lucru confortabil. Pistolul aplicator blaugelb 
pentru cartuşe poate fi utilizat pentru cartuşe de 290 ml, 300 ml şi 310 ml.  
Pentru prelucrarea confortabilă şi dozarea maselor de etanşare, pistolul  
aplicator pentru cartuşe blaugelb posedă un bloc de împingere rezistent şi  
un raport de transfer avantajos de 17:1. Astfel pot fi prelucrate uşor inclu-
siv materialele vâscoase. Mânerul cauciucat, ergonomic asigură susţinerea  
sigură şi lucrul fără efort. Avansul inerţial al masei de etanşare este prevenit 
prin oprirea imediată a mişcării de împingere cu maneta de oprire fără îndoire.

Cartuşul este presat şi golit complet cu ajutorul discului de împingere  
din metal, fără să se înţepenească. Astfel este asigurat lucrul fără probleme  
şi o eficienţă sporită. Învelişul de aluminiu este rotativ, ceea ce implică o  
mobilitate mai mare la prelucrare şi un confort sporit la utilizare. Cu o  
grosime a peretelui de 1 mm, învelişul este mai rezistent la deformări şi astfel 
asigură introducerea exactă a cartuşului şi presarea fără teşire a acestuia.

Cu ajutorul cârligului de fixarea practic, pistolul aplicator blaugelb pentru 
cartuşe se poate „ancora“ comod de schelă sau de scară, atunci când este 
necesar ca mâinile să fie libere.

Alte caracteristici de înaltă calitate sunt reprezentate de corpul metalic  
robust, cuva înşurubată în 4 locuri, fixarea mânerului cu bolţuri şi asigurarea 
cu şplinturi, tija de împingere din aliaj, inoxidabilă, blocul de împingere din 
oţel turnat şi ghidajul extralung al tijei de împingere, ceea ce asigură lucrul 
uşor şi o durată de folosire mai mare.

Avantajele produsului: 

• pistol aplicator de calitate superioară pentru cartuşe cu 1 componentă 
• raport de transfer 17:1
• cu bloc de împingere rezistent, excepţional adecvat pentru materiale 

vâscoase
• înveliş de aluminiu rotativ
• cârlig de fixare practic pentru agăţare
• componente de acţionare protejate contra coroziunii cu aliaj special de 

culoare neagră
• mâner cauciucat pentru lucrul ergonomic, fără efort, cu susţinere sigură
• disc metalic optimizat pentru golirea completă a cartuşului, fără să se 

înţepenească
• corp metalic robust
• dozaj bun
• fără avans inerţial al masei de etanşare, printr-o oprire rapidă  

Date tehnice:

Dimensiuni: 40 x 21 x 6,5 cm ( L x l x h)

Utilizare: cartuşe de 290 ml, 300 ml şi 310 ml

Greutate: 780 g

Raport de transfer: 17:1 pentru o transmitere optimă a forţei  
per lungime cursă

Sarcină de rupere bloc de împingere: 600 kg

Denumire articol UV Cod art.

Pistol aplicator blaugelb pentru cartuşe 1 buc. 0400568

Pregătire şi prelucrare: 

Apăsaţi maneta de oprire şi trageţi tija de împingere complet în spate.  
Introduceţi cartuşul pregătit cu duza de injectare înşurubată în pistolul  
aplicator blaugelb pentru cartuşe. Acţionaţi maneta de declanşare până 
când discul de împingere este aplicat pe pistonul cartuşului. Retezaţi duza 
de injectare şi acţionaţi în continuare uniform maneta de declanşare, pentru 
a garanta o presare continuă.

În cazul întreruperilor, apăsaţi maneta de oprire, pentru a evita avansul  
inerţial al masei de etanşare. 

Diametrul discului de împingere este perfect adecvat la dimensiunea  
pistonului cartuşelor şi asigură un transfer optim al forţei şi un avans fără 
teşire.

După prelucrare, curăţaţi pistolul aplicator blaugelb pentru cartuşe, pentru 
a preveni depunerile şi pentru a asigura o funcţionare pe termen lung şi o 
durată de serviciu îndelungată. Pentru curăţare, vă recomandăm lavetele 
de curăţare blaugelb cu dozator practic inclus, acestea vor înlătura eficient 
resturile proaspete de material de etanşare.

Livrare şi formă de depozitare:

Pistolul aplicator blaugelb pentru cartuşe 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.


