CZ
Profi aplikační pistole na PU pěny
Výrobek
Profesionální celokovové provedení pistole určení pro aplikace polyuretanových pěn se šroubovým
uzávěrem ventilu.
Použití
1.
2.
3.
4.
5.

Pistolovou polyuretanovou pěnu řádně protřepat (min. 30x)
Pistolovou pěnu našroubovat na adaptér pistole (nedotahovat na tvrdo)
Uvolnit stavěcí průtokový šroub a vpustit pěnu do celého vnitřku pistole.
V tomto okamžiku je pistole připravena k aplikaci pěny.
Expanzi pěny lze dle požadavku upravovat stavěcím průtokovým šroubem.

Uskladnění
1. Pro použití nechejte vždy dózu s pěnou našroubovanou na pistoli.
2. Stavěcí průtokový šroub zcela utáhnout, pistoli nikdy nevyprazdňovat.
3. Pistoli uskladnit postavením na dno dózy – pistolí nahoru
Opakované použití
1. Dózu před použitím řádně protřepat – nutno držet pistoli.
2. Na špičce vstřikovací trysky opatrně odstranit vytvrzenou pěnu ostrým nožem
3. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a zmáčknutím kohoutku aplikovat pěnu.
4. Stavěcím průtokovým šroubem nastavit požadovanou expanzy.
5. Pistole připravena k opakovanému použiti.
Výměna dózy
1. Zkontrolujte úplné vyprázdnění dlouhodobým zmačknutím spouštěcího kohoutku.
2. Novou dózu pistolové pěny řádně protřepat.
3. Stavěcí průtokový šroub zavřít a prázdnou dózu odšroubovat.
4. Bez použití čističe nasadit novou dózu.
5. Uvolnit stavěcí průtokový šroub, pěnu zkusmo aplikovat, aby došlo k zaplnění pistole.
Čištění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prázdnou dózu odšroubovat (otvor ventilu držet od těla)
Čistič pistole našroubovat na pistoli.
Zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli čističem.
Čistič nechat v pistoli působit cca 10-12min (max. 15)
Opakovaně zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli.
Čistič NBS odšroubovat a sejmout z pistole.
Nadbytečný čistič z adaptéru utřít hadrem, na adaptér nanést silikonovým sprejem vrstvu
ochranného filmu.
8. Na adaptér našroubovat novou dózu pistolové pěny.
9. Zmáčknout spoušť a nechat pěnu zaplnit vnitřek pistole a odstranit zbylá čistič.
10. Pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití.

Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s
tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu
24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno.
Reklamace, včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu,
nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodnou na delší lhutě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním
zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka
musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a
kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po
vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od
data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které
existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo
opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit
sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je
určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů vady byli zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného zatížení

SK
Profi aplikačná pištol na PU peny
Výrobok
Profesionálne celokovové prevedenie pištole určenej pre aplikáciu polyuretánových pien so
skrutkovým uzáverom ventilu.
Použitie
1. Pištolovú polyuretánovú penu riadne pretrepať (min. 30x),
2. Pištolovú penu naskrutkovať na adptér pištole (nedoťahovať na tvrdo),
3. Uvoľniť stavacú prietokovú skrutku a vpustiť penu do celého vnútra pištole
4. V tomto okamihu je pištol pripravená k aplikácii peny
5. Expanzia peny sa dá podľa požiadaviek upravovať stavacou prietokovou skrutkou,
Uskladnenie
1. Po použití nechajte vždy dózu s penou naskrutkovanou na pištoli,
2. Stavacú prietokovú skrutku celkom dotiahnúť, pištol nikdy nevyprázdňovať,
3. Pištol uskladniť postavením na dno dózy – pištolou nahor
Opakované použitie
1. Dózu pred použitím riadne pretrepať – je nutné držať pištol,
2. Na špičke vstrekovacej trysky opatrne odstrániť vytvrdnutú penu ostrým nožom,
3. Uvoľniť stavaciu prietokovú skrutku a stlačením kohútika aplikovať penu,
4. Stavacou prietokovou skrutkou nastaviť požadovanú expanziu,
5. Pištol pripravená k opakovanému použitiu,
Výmena dózy
1. Skontrolujte úplne vyprázdnenie dlhodobým stlačením spúšťacieho kohútiku,
2. Novú dózu pištolovej peny riadne pretrepať,
3. Stavaciu prietokovú skrutku zavrieť a prázdnu dózu odskrutkovať,
4. Bez použitia čističa nasadiť novú dózu
5. Uvoľniť stavaciu prietokovú skrutku, penu skusmo aplikovať, aby došlo k zaplneniu pištole.
Čistenie
1. Prázdnu dózu odskrutkovať (otvor ventilu držať od tela),
2. Čistič pištole naskrutkovať na pištol,
3. Stlačiť spúšť a zaplniť pištol čističom,
4. Čistič nechať v pištoli pôsobiť cca 10-12 min (max. 15),
5. Opakovane stlačiť spúšť a zaplniť pištol čističom,
6. Čistič NBS odskrutkovať a vybrať z pištole,
7. Nadbytočný čistič z adaptéru utrieť handrou, na adaptér naniesť silikónovým sprejom
vrstvu ochranného filmu,
8. Na adaptér naskrutkovať novú dózu pištolovej peny,
9. Stlačiť spúšť a nechať penu zaplniť vnútrajšok pištole a odstrániť zostávajúci čistič,
10. Pištol je pripravená k uskladneniu alebo ďalšiemu použitiu

Všeobecné záručné podmienky
Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s
týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednost za vady po dobu 24
mesiacov odzakúpenia tovaru (u právnických osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené
naším reklamacným oddelením (pozri nižšie) a uzvávané bezplatne opraví servis firmy
XTline s.r.o. Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar
zakúpený. Reklamácia, vrátane odstánenia vady, musí byt vybyvená bez zbytocného
odkladu, najneskor do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie, pokial sa predávajúci s
kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci može uplatnit reklamáciu osobne alebo
zasláním tovaru na reklmáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpecnom
balení. Zásielka musí obsahovat reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný
popis závady a kontaktné údaje (spiatocná adresa, telefón).
Vady , ktoré možno odstránit , budú opravené v zákonnej le hote 30 dní ( dobu môžu po
vzájomnej dohode predlžit ) .Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od
dátumu predaja , ktorá sa nedá odstránit
bude výrobok vymenený za nový ( vady , ktoré existovali pri prevzatí tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ) .
Na neodstránitelné vady vady , ktoré si je kupujúci schopný opravit sám môžu po
vzájomnej dohode uplatnit primeraná zlava z kúpnej ceny
Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podla návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné úcely, než na ktoré je urcený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatocnej údržby ,
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických , teplotných ci chemických vplyvov
-Chyby boli
spôsobené nevhodným skladovaním , ci manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia

