
APLIKAČNÝ POSTREKOVAČ KLASIK
 

APVK
APLIKAČNÝ POSTREKOVAČ KLASIK slúži na aplikáciu STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉMU pri
použití ako vodorovná izolácia v murive.

Plastový postrekovač na malé realizácie vybavený bezpečnostným ventilom, nastaviteľnou dutou
kužeľovitou tryskou a rýchlouzatváracím ventilom.

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

APLIKÁCIA
Najprv vyšraubujeme tlakovú pumpičku a uistíme sa, že sú guľové ventily zatvorené (páčka
ventilu je naprieč),
nádobu postrekovača naplníme injektážnym krémom asi do jednej polovice,
našraubujeme pumpičku a jemne natlakujeme postrekovač,
otvoríme najprv ventil pri nádobe a potom pomaly aj druhý ventil pri aplikačnej trubici a
necháme injektážny krém vytlačiť vzduch až na koniec trubice, potom koncový ventil
uzatvoríme,
zasunieme injektážnu trubicu do vyvŕtaného otvoru v murive až na koniec,
otvoríme guľový ventil pri trubici a pomaly vyťahujeme trubicu z otvoru v murive, tak dochádza
k jeho vyplneniu injektážnym krémom,
podľa hĺbky otvorov je nutné opäť postrekovač dotlakovať – injektážny krém sa musí z trubice
vytlačovať aj po vytiahnutí trubice na konci vŕtaného otvoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotky balenia

návin šírka v kartonu
1 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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