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PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ
PISTOLE FÜR MONTAGESCHAUMSTOFF
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ
MONTAŽINIŲ PUTŲ PISTOLETAS
MONTĀŽAS PUTAS PISTOLE
PISTOLE NA MONTÁŽNÍ PĚNU
PIŠTOĽ NA MONTÁŽNU PENU
SZERELŐHAB-PISZTOLY
PISTOL PENTRU SPUMA DE MONTAJ
PISTOLA PARA LA ESPUMA DE INSTALACIÓN

YT-6740

YT-6741

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska
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Se rcomandâ ca înainte de utilizarea utilajului trebuie citite instrucţiunile si pâstrate pentru viitor.
ATENTIE! Pentru a menţine funcţionarea corectâ a pistolului se recomandâ ca recipientul sâ nu fie detaşat dela pistol dacâ mai conţine spumâ.
Recipientul poate fi detaşat numai dacâ este golit total.
1. UTILIZAREA
Pistolul pentru spumâ este destinat de a întrebuinţa spumâ monocomponentâ din comerţ ambalatâ în recipient sub presiune. Pistolul înlesneşte:
etanşarea şi izolarea pereţilor şi acoperişelor, montarea tocurilor de uşi şi ferestre, umplerea fisurilor la izolaţii.
Pistolul a fost conceput de afi utilizat în gospodârii casnice deci nu poate fi întrebuinţat la lucrâri în ateliere sau la lucrâri cu platâ.
2. SECURITATEA – RECOMANDARI
Instrucţiuni detailate referitor la securitatea utilizârii spumei sunt specificate pe ambalajele producâtorului spumei şi neapârat ele trbuie respectate.
Nici odatâ nu îndreptaţi duza de scurgere spre persoane – spuma sau eventual lichidul de curâţarea pistolului pot cauza leziuni grave.
La locul unde se lucreazâ trebuie asiguratâ ventilaţie efectivâ.
Utilizarea pistolului trebuie sâ aibâ loc departe de surse de câldurâ şi de foc, deoarece pot cauza defectarea sau înrâutâţirea funcţinârii lui.
In timpul lucrului trebuie respectate regulele de protejare personalâ întrebuinţând mijloacele corespunzâtoare de securitate ca oghelari, mâşti şi
mânuşi.
Nu lâsaţi sistemul montat fârâ supravegherea persoanei cu drept de deservire. Evitaţi aproprierea copiilor de sistemul montat.
Nici odatâ nu îndreptaţi duza de scurgerea spumei sau eventual a lichidul de curâţarea pistolului spre surse de câldurâ sau foc, este pericol de
încendiu.
3. INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE
3.1. Inceperea lucrului
Recipientul cu spumâ trebuie scuturat energic, câteva secunde (circa 15).
Surbul de reglare care se aflâ în spatele pistolului, trebuie strâns pânâ la maxim cu scopul blocârii pârghiei de acţionare.
Se scoate capacul recipientului cu spumâ dupâ care, recipientul se înşurubeazâ în
piuliţa pistolului pânâ se va simţi rezistenţâ. Surubul de reglare, din spatele pistolului, trebuie întors spre stânga (deşurubat) pânâ se va vedea filetul
acestui şurub – filetul şurubului de reglare trebuie sâ râmânâ înşurubat în corpul pistolului.
Se apasâ pârghia de acţionare, întorcând treptat spre dreapta recipientul cu spumâ umplând în acest mod pistolul cu spumâ. Pistolul va fi umplut cu
spumâ atunci când spuma va apare la duza de scurgere a pistolului.
Apâsând pârghia de acţionare se umple pistolul cu spumâ.
Pistolul este gata pentru utilizare. Jetul de spumâ iese dupâ apâsarea pârghiei de
acţionare. Eliberarea strângerii pârghiei întrerupe ieşirea spumei.
Volumul jetului de spumâ se ajusteazâ cu şurubul de reglare.
3.2. Acţiuni dupâ terminarea lucrului
Se înşurubeazâ total şurubul de reglare, pentru a bloca pârghia de acţionare.
Se recomandâ de a nu deşuruba dela pistol recipientul cu spumâ. Trebuie avut grijâ ca la pistol sâ fie totdeauna înşurubat recipientul cu spumâ, chiar
dacâ este parţial umplut pentru a menţine în pistol spuma sub presiune. In acest mod se evitâ uscarea spumei în interiorul pistolului.
Dacâ eventual, întreruperea utilizârii pistolului va dura mai mult de o lunâ, pistolul trebuie curâţat cu agent pentru curâţarea spumei de montaj.
Nu este permisâ solidificarea spumei în interiorul pistoluli. Spuma solodificatâ poate fi înlâturatâ doar mecanic.
3.3. Utilizarea repetatâ a pistolului
Recipientul cu spumâ trebuie scuturat energic, câteva secunde (circa 15).
Cu un cuţit bine ascuţit trebuie tâiat capâtul spumei solidificate.
Se deşurubeazâ şurubul de reglare dând drumul la spumâ pânâ ce jetul ei va fi
uniform. Dupâ efectuaea acestor acţiuni, pistolul este gata pentru utilizare.
3.4. Schimbarea recipientului
Când din recipient nu mai iese spumâ, recipientul trebuie înlocuit cu altul plin.
Indreptând duza de scurgere a recipientului spre coşul cu murdârii se apasâ pârghia de acţionare, atâta timp pânâ ce din duzâ va ieşi uniform
spuma.
Imediat trebuie montat recipientul cu spumâ, fârâ a curâţa pistolul, procedând aşa cum este descris la punctul 3.1.
3.5. Curâţirea pistolului
Recipientul se deşurubeazâ dela pistol.
Pe recipientul cu agent de curâţire se aplicâ o piesâ de pulverizare curâţind resturile de spumâ proaspâtâ de pe pistol.
Piesa de pulverizare trebuie înlâturatâ iar recipientul cu agent curâţitor se înşurubeazâ la pistol. Se procedeazâ la fel ca şi cu recipientul cu
spumâ.
(punctul 3.1)
Se umple pistolul cu agent curâţitor lâsând-ul circa 10 minute în pistol.
Se apasâ din nou pârghia de acţionare, curâţând în acest mod interiorul pistolului cu agent curâţitor.
Se deşurubeazâ recipientul cu agent curâţitor. Cu o cârpâ se şterg resturile de agent de pe locurile îmbinârii recipientului cu pistolul şi apoi se ung
cu un strat subţire de vazelinâ.
A nu se curâţa pistolul cu agenţi care provoacâ coroziune.
Utilizând pistolul în mod permanent, el trebuie curâţat aşa cum este descris la punctul de mai sus, la fiecare 2-3 luni.
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