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[Lithuanian]: RPP-GUN-LONG Long Barrel Gun Foam Applicator

[Lithuanian]: Installation guide

Profesionalus poliuretano putų aplikatorius-pistoletas

Informacija apie gaminį

Naudojimas
•	 PU putų  naudojimas:  langų  ir durų  montavi

mas, užpildymas,  sandarinimas,  izoliavimas
statybų  pramonėje

Savybės ir privalumai
•	 Puiki  priemonė  kiekvienam  profesionalui,  su

teikianti  galimybę  poliuretano  putas  įrengti
kelis  kartus.

•	 Tvirta  konstrukcija
•	 Lengva  naudoti
•	 Putų  išpurškimo  reguliavimas
•	 Paprasta  priežiūra
•	 Patvarumas

Pagrindo medžiaga
Sertifikuotas naudoti:
•	 Betonas
•	 Pilnavidurė  betono  plokštė
•	 Betono  blokeliai
•	 Gipskartonio  plokštė
•	 [Lithuanian]:  Gypsum  Fibreboards
•	 Dujų  betonas
•	 [Lithuanian]:  Ceramic  Hollow  Block
•	 Skylėti  blokeliai  iš lengvo  betono
•	 Mediena
•	 Medienos  plokštė
•	 Natūralus  akmuo
•	 [Lithuanian]:  Masonry
•	 Skylėtos  plytos
•	 Pilnavidurės  plytos
•	 Silikatinės  pilnavidurės  plytos
•	 [Lithuanian]:  Silicate  Blocks
•	 Silikatinės  skylėtos  plytos
•	 Skylėtos  plytos
•	 [Lithuanian]:  Ceramic  Hollow  Blocks  in high di

mensional  tolerance  class  TLMB
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1.	Mūvėkite  apsaugines  pirštines.  Gerai  papurtykite  (30 sek.)  skardinę,  kad sudedamosios  dalys  susimaišytų.  Uždėkite
purkštuvo  pistoletą  ir, kai  naudojate,  skardinę  laikykite  apverstą.

2.	Ištuštinę  skardinę,  atjunkite  pistoletą  nuo skardinės  su PU putomis  ir nedelsdami  prisukite  kitą skardinę,  kad galėtu
mėte dirbti  toliau.

3.	Baigus  darbą,  galima  palikti  skardinę  prijungtą  prie  pistoleto.  Kad netyčia  nebūtų  purškiamos  putos,  užblokuokite  ra
tuką.

4.	Atjunkite  pistoletą  nuo skardinės  su PU putomis.  Apipurkškite  pistoleto  dėklą  „Rawlplug“  PU putų  valikliu.
5.	Kad putos  nesustingtų  pistolete,  prijunkite  skardinę  prie  pistoleto  – priveržkite  ją prie  pistoleto  dėklo.
6.	Norėdami  išvalyti  pistoletą,  prijunkite  skardinę  prie  pistoleto  – priveržkite  ją prie  pistoleto  dėklo.  Kelis  kartus  pa

spauskite  gaiduką,  kol  pistoletas  bus visiškai  išvalytas.
7.	Jei putos  pistolete  sustings,  tirpiklis  jų neištirpdys.  Niekada  nevalykite  pistoleto  vandeniu.  Sustingusios  putos  gali

pažeisti  pistoletą.  Jas galima  pašalinti  mechaniškai.  Putoms  pistolete  sustingus,  atsukite  reguliavimo  ratuką  ir išimki
te adatą.

8.	Išvalykite  adatą  neabrazyviniu  produktu.  Prieš  dėdami  adatą  į pistoletą,  ją patepkite.
9.	Gerai  nusausinkite  visus  nuvalytus  paviršius.
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RPP-GUN-LONG 600 1 6 60 0.52 3.1 61.2 5906675422091


