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Fisa Tehnica 

PISTOL PENTRU APLICARE SPUMĂ POLIURETANICĂ NBS (GUNFOAM) 

ECONOMIC DB NBS Gun 135 

PREZENTARE GENERALA 

Acest pistol este destinat aplicarii profesionale a spumei poliuretanice, pentru montarea 
usilor si ferestrelor in zidarie, izolarea tubulaturilor si cablurilor la trecerea prin pereti, izolarea termica 
si fonica a acoperisurilor, etc. 

 
AVANTAJELE UTILIZARII PISTOLULUI NBS: 

- Aplicarea controlata si precisa a spumei poliuretanice. 
- Reglarea debitului de spuma aplicata, in functie de marimea rostului. 
- Manipulare usoara si fara efort.  
- Posibilitatea adaugarii unei extensii (adaptor din plastic) pentru a permite accesul in zonele greu 
accesibile ale aplicatiei. 
- Costuri scazute prin consumul optim de spuma poliuretanica. 
 

 
AVANTAJELE PISTOLULUI DB NBS Gun 135 

Adaptor si tragaci metalic nichelat – controlul facil al debitului  
Valva adaptor acoperita PTFE – suprafata neaderenta pentru spuma PU  
Corp, teava – metal; Corp si sistem de blocare integral din plastic - simplu de utilizat  
Doua tipuri de tub adaptor – acces facil in spatii adanci si inguste  
 
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

1. MONTAREA PISTOLULUI PE TUB 

- verificati pistolul inainte de utilizare (miscarea tragaciului, surubul de reglaj al debitului, aflat in 
capatul pistolului); 
- montati pistolul pe tub, insuruband locasul filetat al pistolului pe partea filetata a tubului. 

 

2. APLICAREA SPUMEI POLIURETANICE 

- agitati ansamblul tub-pistol de min. 30 ori pentru a crea presiunea necesară în tub şi a omogeniza 
conţinutul; 
- utilizati adaptorul din plastic, montat pe varful pistolului, pentru o mai buna expandare a spumei si 
aplicare in zone greu accesibile, 
- deblocati tragaciul pistolului prin desfiletarea surubului de dozare, aflat in capul pistolului. Debitul 
de spuma se regleaza din acelasi surub (infiletare – desfiletare); 
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Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si 
de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este 
responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz 
pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului. 
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- introduceti vârful adaptorului din plastic in rostul în care urmează să se aplice spuma, astfel încât 
tubul să rămână deasupra pistolului; 
- actionati trăgaciul pistolului pentru a permite ieşirea cordonului de spumă. 

 

3. DEMONTAREA PISTOLULUI DE PE TUB 

- se realizeaza executând operaţiunea inversă montării (desurubare). 
 

4. CURĂŢAREA PISTOLULUI 

a) folosind Universal PU Cleaner (curatitor tip spray) 
-          se demontează tubul de spumă prin desfiletare şi se montează în locul ei, prin infiletare, tubul 
de Universal PU - Cleaner; 
- se agită ansamblul tub-pistol şi se acţionează trăgaciul pistolului până la eliminarea restului de 
spumă rămas în interior; 
- se demontează tubul de PU - Cleaner prin desfiletare; 
- pentru curăţarea suprafeţelor exterioare ale pistolului se demonteaza tubul de PU – Cleaner de pe 
pistol si se montează capul pulverizator (adaptor) atasat pe supapa tubului de PU Cleaner, acţionand 
prin apăsare, spre suprafaţa de curăţat (se spray-aza); 
- Adaptorul, duza si filetul pistolului trebuie sa fie intotdeauna curate. Utilizati numai solutii de 
curatare corespunzatoare.   
b) fără Universal PU Cleaner 
- este recomandat ca ultimul tub de spuma poliuretanica folosit să se mai păstreze spumă. În cazul 
golirii complete a tubului, se deşurubează pistolul şi se montează un tub nou; 
- se strânge şurubul aflat în capatul pistolului astfel încât să se blocheze trăgaciul acestuia şi se 
păstrează în aceste condiţii până la o nouă aplicaţie (înainte de care se deblochează şurubul strâns 
anterior eliberând astfel trăgaciul). 
 
 Pentru a pastra pistolul in stare buna de functionare, respectati instructiunile de utilizare descrise 
mai sus si manevrati pistolul cu atentie. Nu indreptati niciodata pistolul catre Dvs. sau catre alte 
persoane. Nu folositi niciodata tuburi de spuma defecte. Respectati instructiunile de utilizare 
prevazute de producator. 
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