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

