
APLIKAČNÍ POSTŘIKOVAČ PROFI
 

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

Plastový postřikovač vybavený čerpadlem s lehkým chodem a ergonomickým držadlem. Je
odolný, má integrovanou nálevku pro plnění VYSUŠZEĎ NENASÁVEJ KRÉMU, jednoduché
vypouštění tlaku i vyprázdnění. Lze jej nosit zavěšený na rameni, je vybaven 1,3 m dlouhou
hadicí a aplikační trubicí, kterou je možno ukládat do praktického držáku na nádobě.

VÝHODY, POUŽITÍ
max. provozní tlak 0,3 MPa
celkový objem 6,5 l, max. objem náplně 5 l
snadná manipulace, protože váží pouze 1,7 kg
plastový postřikovač s délkou hadice 1,3 m
plastový ramenní popruh
bezpečnostní ventil s tlakoměrem

APLIKACE
POUŽITÍ

Nejprve vyšroubujeme tlakovou pumpičku a ujistíme se, že ventil u aplikační trubice je zavřený
(páčka ventilu je napříč),
nádobu postřikovače naplníme injektážním krémem asi do jedné poloviny,
našroubujeme pumpičku a postřikovač natlakujeme,
otevřeme ventil u aplikační trubice a necháme injektážní krém vytlačit až na konec aplikační
trubice, pak ventil uzavřeme,
do předem vyvrtaného a vyčištěného otvoru ve zdivu zasuneme aplikační trubici a ujistíme se,
že aplikační trubicí lze plynule pohybovat po celé délce vrtu,
aplikační trubici umístíme na konec vrtu, otevřeme kulový ventil a postupně aplikační trubici
vytahujeme, přičemž dbáme na to, aby celá délka vrtu byla vyplněna aplikačním krémem,
u dalších vrtů postupujeme stejně, aplikační postřikovač pravidelně tlakujeme – ke kontrole
dostatečného tlaku slouží bezpečnostní ventil s tlakoměrem, případně vizuální kontrolou
sledujeme, zda se injektážní krém z aplikační trubice svévolně vytlačuje i po vytažení z vrtu,
po ukončení aplikace postřikovač vymyjeme vlažnou vodou.

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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