
Descrierea Produsului
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.

Beneficii
• Aplicarea controlata si precisa a spumei poliuretanice

• Reglarea debitului de spuma aplicata, in functie de dimensiunea
rostului

• Usor de utilizat, fara efort

• Posibilitatea de a adauga o extensie (adaptor de plastic), pentru
a permite accesul la zonele greu accesibile pentru aplicare

• Costuri reduse datorate consumului optim de spuma
poliuretanica

• Adaptor acoperit cu PTFE - usor de curatat

• Teava cu doua diametre (camera de amestecare & cameră de
evacuare) - extrudare eficienta

• Tija blocare cu surub- control al debitului si o aplicare usoara

Aplicatii
Pistol utilizat pentru 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.

Metoda de lucru
MONTAREA PISTOLULUI PE TUB: verificati pistolul inainte de
utilizare (miscarea tragaciului, fluxul de reglare al surubului situat la
varful pistolului); se potriveste pistolul pe tub, insuruband partea
filetata a pistolului pe partea filetata a tubului. APLICAREA SPUMEI
POLIURETANICE: se agita ansamblul pistol-tub de cel putin 30 de
ori, in scopul de a crea presiunea necesara in interiorul tubului si
pentru a omogeniza continutul; folositi adaptorul de plastic, montat
la varful pistolului, pentru o expansiune mai buna a spumei si pentru
aplicare in zonele greu accesibile; deblocati tragaciul pistolului prin

desurubarea surubului de dozare gasit la varful pistolului. Se
regleaza debitul de spuma prin utilizarea aceluiasi surub (filetare -
desfiletare); se introduce varful adaptorului de plastic in rostul in
care se va aplica spuma, astfel incat tubul sa ramana in partea de
sus a pistolului; trageti tragaciul pistolului pentru a permite sirul de
spuma sa iasa. INDEPARTAREA PISTOLULUI DE TUB: scoateti
pistolul de pe tub prin efectuarea operatiei de montare in ordine
inversa (desurubare).

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Curatare
a) Utilizand Universal PU Cleaner (spray de curatare): Desurubati
tubul de spuma pentru a-l indeparta si montati in locul lui Universal
PU Cleaner - prin infiletare; se agita ansamblu pistol-tub si apasati
tragaciul pistolului pentru evacuarea reziduurilor de spuma;
indepartati tubul de PU Cleaner, prin desurubare; pentru curatarea
pistolului la exterior, scoateti tubul de PU Cleaner din pistol si
indreptati capul de pulverizare (adaptor) atasat la PU Cleaner,
apasand pe ventil spre suprafata de curatat (prin pulverizare);
pastrati intotdeauna adaptorul, duza si fletul curat. Utilizati numai
agenti de curatare adecvati. b) Fara utilizarea Universal PU Cleaner:
se recomanda sa lasat niste spuma in interiorul tubului folosit. In
cazul in care tubul este complet gol, desurubati pistolul si montati un
tub nou pe el; - infiletati surubului situat la varful pistolului, pana
cand declansatorul pistolului este blocat si se pastreaza asa pana la
urmatoarea aplicare (inainte de fiecare aplicatie, eliberati
declansatorul prin desfiletarea surubului). Pentru a asigura buna
functionare a pistolului, respectati instructiunile mentionate mai sus
pentru utilizare si manevrati pistolul cu grija. Nu indrepta niciodata
pistolul spre alte persoane. Nu folositi niciodata tuburi de spuma
defecte. Respectati instructiunile de utilizare furnizate de
producator. 

Culori
• Negru

Ambalare
• Carton

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii
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Termen de valabilitate

Sanatate & Siguranta
Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si
inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la
cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den
Braven.

Garantie & Raspundere
Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta
specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al
acestuia.

Disclaimer
Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza
cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio
greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate
intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a
efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu
informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea
aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia
respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si
prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a

raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata.
Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.
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