
APLIKAČNÍ POSTŘIKOVAČ KLASIK
 nalijte si do zdi konečně sucho

APVK
APLIKAČNÍ POSTŘIKOVAČ KLASIK slouží k aplikaci VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉMU při
použití jako vodorovné izolace ve zdivu.

Plastový postřikovač pro malé realizace vybavený bezpečnostním ventilem, stavitelnou dutou
kuželovitou tryskou a rychlouzavíracím ventilem.

VÝHODY, POUŽITÍ
max. provozní tlak 0,3 MPa
objem 5 l
pevná nádoba z plastu
tlakový odvzdušňovací ventil
výkonná tlaková pumpa
pevný popruh

APLIKACE
POUŽITÍ

Nejprve vyšroubujeme tlakovou pumpičku a ujistíme, že jsou kulové ventily zavřené (páčka
ventilu je napříč),
nádobu postřikovače naplníme injektážním krémem asi do jedné poloviny,
našroubujeme pumpičku a s citem natlakujeme postřikovač,
otevřeme nejprve ventil u nádoby a pak pomalu i druhý ventil u aplikační trubice a necháme
injektážní krém vytlačit vzduch až na konec trubice a pak koncový ventil uzavřeme,
zasuneme injektážní trubici do vyvrtaného otvoru ve zdivu až na konec,
otevřeme kulový ventil u trubice a pomalu vytahujeme trubici z otvoru ve zdivu, a tak dochází
k jeho vyplnění injektážním krémem,
podle hloubky otvorů je nutné opět postřikovač dotlakovat – injektážní krém se musí z trubice
vytlačovat i po vytažení trubice na konci vrtaného otvoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotky balení

návin šíře v kartonu
1 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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