
VYTLÁČACIA PIŠTOĽ ULTRAKRÁTKA

VPU
Pištoľ (lis) na kartuše slúži na aplikáciu STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉMU, TESNIČA TMELU,
FORTAXU FURTOLEP a ostatných lepidiel, tmelov a silikónov ručným vytláčaním z kartuše.
Nenahraditeľná je v prípadoch, keď máte na aplikáciu málo priestoru.
Manuálny, plastový, extrémne krátky aplikátor vhodný pre všetky typy kartuší.

VÝHODY, POUŽITIE
je extrémne krátka a ľahká (9,6 cm, 200 g)
jednoducho sa ovláda pomocou páky
vďaka mechanike auto dripless dávkuje vytláčaný materiál presne podľa potreby
ekonomická, vytlačíte všetok obsah kartuše

APLIKÁCIA
Stlačte a podržte poistku dole vpredu a zasuňte kartušu. Povoľte poistku a pomocou páky
vytlačte materiál z kartuše. Mechanika auto dripless zaistí, že akonáhle páku uvoľníte, okamžite
sa prestane materiál vytláčať. V prípade potreby, zvlášť na ťažko dostupných miestach, môžete
odrezať zadnú, prázdnu časť kartuše a získať tak väčší manipulačný priestor. Po stlačení poistky
je možné kartušu jednoducho vybrať.
Pozor: Nevkladajte prsty do aplikátora, hrozí nebezpečenstvo poranenia.

skladovateľnosť neobmedzená

Jednotky balenia
návin šírka v kartonu
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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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