
Pistole na pěnu blaugelb
Spolehlivý pomocník pro každý den.

• Vysoce kvalitní pistole na pěnu

• Robustní kovové tělo

• Přesné dávkování pomocí regulačního kolečka

• Adaptér a jehla s povrchovou úpravou proti přilepení

• Čtyřnásobné utěsnění jehly speciální sadou profi těsnění
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Perfektní vzájemné sladění – pistole na pěnu  
blaugelb a pistolové pěny blaugelb.
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Pistole na pěnu blaugelb
Spolehlivý pomocník pro každý den.

Vlastnosti výrobku:

Pistole na pěnu blaugelb je vhodný nástroj pro aplikaci pistolových pěn  
blaugelb. Robustní a odolná konstrukce pro denní nasazení se všemi  
vlastnostmi pro komfortní práci.

Pro optimální práci a dávkování PU pěn by měla dóza s pěnou a pistole na 
pěnu tvořit sladěný systém. Pistole na pěnu blaugelb je kompatibilní s ventily 
a pistolovými adaptéry pistolových pěn blaugelb, dokonalé spárování bylo 
zvláště testováno. 

Pogumovaná rukojeť je ergonomicky tvarovaná a zajišťuje bezpečné  
uchopení neunavující práci. O vysoké kvalitě pistole na pěnu blaugelb svědčí 
nejen robustní provedení kovového těla a adaptéru, ale také detaily. 

Odsazení uprostřed pistolové trubky zajišťuje vysokou stabilitu a lepší tok 
pěny. Spoušť je stabilně uchycená pomocí čepu. Dávkovací jehla je pevně 
slisovaná s kluzným tělesem a chráněná čtyřnásobným utěsněním. Zadní 
instalace odpružení jehly ji chrání před poškozením. Díky těmto vlastnostem 
je pistole na pěnu blaugelb spolehlivý a trvanlivý profi nástroj.

Přednosti výrobku: 

• vysoce kvalitní pistole na pěnu
• robustní kovové tělo
• přesné dávkování pomocí regulačního kolečka
• adaptér a jehla s povrchovou úpravou proti přilepení
• čtyřnásobné utěsnění jehly speciální sadou profi těsnění
• pogumovaná, ergonomicky tvarovaná rukojeť s ochranou prstů
• dokonale vyladěná na pistolové pěny blaugelb

Technické údaje:

Rozměry: 36 x 16,5 x 5,5 cm (D x Š x V)

Použití: dóza s PU pěnou s pistolovým adaptérem 
blaugelb

Hmotnost: 330 g

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Pistole na pěnu blaugelb 1 kus 0361772

Příprava a zpracování: 

Pistoli na pěnu blaugelb seřiďte regulačním kolečkem přibližně do napůl  
otevřeného stavu. Vytemperovanou dózu s pěnou před našroubováním  
na pistoli na pěnu blaugelb asi 20x dobře protřepejte. Dózu postavte  
a našroubujte pistoli na pěnu blaugelb shora závitovým adaptérem na  
závitový kroužek dózy. Pistoli přitom nešroubujte našikmo nebo nestrhněte 
závit. 

Regulujte výstup pěny kontrolovaným stisknutím pistolové spouště.  
Případně upravte dávkování regulačním kolečkem. 
Ještě jemnější a rovnoměrnější buněčné struktury lze dosáhnout použitím 
přiložené trubičky. Navíc je chráněna špička pistole na pěnu blaugelb před 
mechanickým poškozením a netěsností. Proto by se měla vždy používat 
trubička. Plastovou trubičku lze pro další použití vpředu odříznout a dále 
používat.

Čerstvé skvrny od pěny ihned (v době nelepivého stavu) odstraňte čističem 
pistolí blaugelb. Po vytvrzení lze pěnu odstranit pouze mechanicky. 

Pokud nebyla dóza vyprázdněna, nechte pistoli na pěnu blaugelb do  
dalšího použití našroubovanou. K zajištění pro přepravu doporučujeme  
regulační kolečko utáhnout, aby se zabránilo nechtěnému spuštění pistole. 
Načatou dózu zpracujte do 4 týdnů. 

Při výměně dózy vždy pistoli před použitím nové dózy s pěnou jednou  
vypláchněte čističem pistolí blaugelb, aby se nemohlo stát, že v důsledku 
uzavření vzduchu v pistoli pěna vytvrdne a vytvoří inkrustované usazeniny.

Po skončení práce vyčistěte pistoli na pěnu blaugelb a případně použitou 
plastovou trubičku čističem na pistole blaugelb. 

Pistoli na pěnu blaugelb pravidelně čistěte pro zachování její funkce  
a dlouhou životnost. K čištění odšroubujte pistoli na pěnu blaugelb od  
zcela vyprázdněné dózy a zvnějšku ji nastříkejte a očistěte čističem na  
pistole blaugelb, poté našroubujte dózu s čističem na pistole blaugelb,  
abyste pistoli vyčistili zevnitř, a několikrát stiskněte spoušť. Špičku pisto-
le přitom držte ve vhodné nádobě. Pozor: Čistič pistole blaugelb uniká  
pod velkým tlakem! Čistič pistole blaugelb nechte po čištění 10 - 15 minut 
našroubovaný a poté pistoli znovu vypláchněte. Jen tak zabráníte usazování 
ztvrdlé pěny v pistoli a zajistíte její dlouhou živostnost.

Dodání a způsob skladování:

Pistole na pěnu blaugelb se dodává zabalená v kartonu po jednom kuse. 
Skladování od +5 °C do +20 °C. Chraňte před teplem, vlhkostí a mrazem.

Likvidace:

Likvidace se řídí národními předpisy. 

Bezpečnostní pokyny:

Pouze pro komerční uživatele.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


