
VYTLAČOVACÍ PISTOLE ULTRAKRÁTKÁ

VPU
Pistole (lis) na kartuše sloužící k aplikaci VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉMU, TĚSNIČE TMELU,
FORTAXU FURTOLEP a ostatních lepidel, tmelů a silikonů ručním vytlačováním z kartuše.
Nenahraditelná je v případech, kdy máte při aplikaci málo prostoru.
Manuální, plastový, extrémně krátký aplikátor vhodný pro všechny typy kartuší.

VÝHODY, POUŽITÍ
je extrémně krátká a lehká (9,6 cm, 200 g)
snadno se ovládá pomocí páky
díky mechanice auto dripless dávkuje vytlačovaný materiál přesně podle potřeby
ekonomická, vytlačíte veškerý obsah kartuše

APLIKACE
Stiskněte a podržte pojistku, dole vepředu, a zasuňte kartuši. Povolte pojistku a pomocí páky
vytlačujte materiál z kartuše. Mechanika auto dripless zajistí, že jakmile páku uvolníte, okamžitě
se přestane materiál vytlačovat. V případě potřeby, obzvláště na těžko přístupných místech,
můžete odříznout zadní, prázdnou část kartuše, a získat tak větší manipulační prostor. Po
stisknutí pojistky lze kartuši snadno vyjmout.
Pozor: Nevkládejte prsty do aplikátoru, hrozí nebezpečí poranění.

skladovatelnost neomezená

Jednotky balení
návin šíře v kartonu

48 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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