
Vejledning
+ 

brugsanvisning 



PUR7 GUN kan anvendes til de fleste typer af PU-skum i aerosoler der for
tiden er på markedet.

PUR7 GUN gør det muligt at dosere mængden af PU-skum således at samlinger
kan fyldes præcist og sikre at døre og vinduer monteres sikkert og let.
En lang spraydyse, der endda kan forlænges, giver muligheden for også at
arbejde på steder der ellers ville være svære at nå.

PUR7 GUN kan let og hurtigt rengøres med PUR7 CLEANER.



Nyttige tips og sikkerhedsregler 

   Check pistolen for skader før brugen.
Ryst dåsen godt og fjern dækslet.
Skru dåsen hurtigt på pistolen. Ved at handle hurtigt kan du forhindre at skum lækker
ud og forurener adapteren.
Hvis der er lækket skum ud skal dette fjernes omgående med PUR7 CLEANER. For
at bruge dåsen trykkes der let på aftrækkeren for at fylde pistolen og løbet med skum.
Pistolen er nu klar til brug.

. 

   

   
Mængden af materialet reguleres på bagsiden af pistolen.
Drej regulatorhjulet med uret for at reducere mængden af PU-skum og/eller opnå
et tyndere lag.
Drej regulatorhjulet mod uret for at forøge mængden af PU-skum og/eller opnå
et tykkere lag.
Denne regulator er uundværlig for at opnå det optimale resultat.

For at udskifte en tom dåse skrues den hurtigt af pistolen.
Rengør omgående adapteren.
Hvis dåsen ikke er fuldstændig tom, og skal bruges igen, skal ventilen på dåsen også
rengøres. I begge tilfælde ved hjælp af PUR7 CLEANER.
I tilfælde af korte pauser kan dåsen forblive på pistolen med regulatorventilen helt
lukket for at forsegle pistolen.
Hvis pistolen ikke skal bruges i en længere periode skal den rengøres følgende måde:
- skru hurtigt PUR7 CLEANER på gevindet.
- spray med rensevæsken indtil pistolen er fuldstændig ren og der kommer en ren væske
ud af pistolen.
- udvendige aflejringer af skum skal også fjernes omhyggeligt med PUR7 CLEANER.

.

 

   

Som følge af forandringer i viskositet er det muligt at der kommer skum ud ved nålepaknin
justerskrue.
Hvis dette er tilfældet skal skumrester fjernes omgående med PUR7 CLEANER og
nålepakningens justerskrue skal tilspændes med uret med en 8 mm. gaffelnøgle.
Dette forsegler (PFTE) pakningen i pistolen og forebygger lækager af skum.
Check samtidig at nålen stadig kan bevæges frit.
Om nødvendigt smøres nålepakningen.

Lad aldrig pistolen pege mod dig selv eller andre!
Fabrikantens sikkerhedsregler skal følges!
For at bevare funktionsdygtigheden skal anvisningen for brug og rengøring følges som ovenstående. Omgå pistolen
med respekt. I modsat fald vil fabrikanten afvise ethvert ansvar. I tilfælde af defekt rengøres pistolen omhyggeligt
og returneres til fabrikanten. Pistoler der returneres urengjorte, ødelagte, ombyggede eller med tegn på misbrug,
vil ikke blive genstand for en reklamationsbehandling. Fabrikanten forbeholder sig ret til konstruktive ændringer
med henblik på at forbedre produktet. 
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1-komponent isolerings- og monteringsskum
til brug i en skumpisto l  

* meget lille ekspansion - max. ekspansion på 20%
* vanskelig brandbar: Klasse B1
* hurtig hærdning (60 minutter) og permanent fleksibel
* kan anvendes i frostgrader ned til -10°C.
* minimalt ekspansionstryk

Rengøringsmiddel til PUR7-monteringspistol
Fjerner ikke hærdet PU-skum

* til at fjerne ikke hærdet PU-skum
* let at anvende
* kan anvendes til alle typer af PU-skum 

Monterings- og isoleringskum
med permanent fleksibilitet

* kan anvendes i alle positioner 360°
* temperaturmodstandsdygtig (-40°C. til +110°C.)
* meget god til isolering mod kulde, varme og lyd
* god kemisk modstandsevne
* rådner ikke
* forenelig med alle nuværende typer af bygningsmaterialer
* uønsket efterekspansion er begrænset til et minimum
* kan anvendes ved alle temperaturer, selv ned til -10°C. 


