
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Ruční vytlačovací pistole pro jedno i 
dvoukomponentní kartuše s poměrem 
spouště 26:1. 

 Vhodná pro vysoce viskózní pasty a kapaliny 

 Použitelná také pro všechny 310 ml kartuše a nové univerzální 250 ml a 280 ml dvoukomponentní kartuše 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Ratched Hand Gun 26:1 KRHG 1 ks 86538 

Aktualizováno k 08/12/2015              … The choice of professionals 

RATCHED HAND GUN 26:1 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

Konvenční pistole mají velmi nízký silový poměr na spoušti, typicky 7:1. Jsou většinou v pocínovaných ocelových pouzdrech a 

nejnovější pistole jsou z lehkých rámů tvarovaného nylonu / ABS plastů.  

Dobrý výkon pistole závisí na ovládání spouště – příliš nízký poměr (7:1) = únavné nebo téměř nemožné vytlačování. Poměr 

spouště určuje mechanickou výhodu pistole. Je to poměr mezi úsilím zmáčknout spoušť a zatížením aplikovaném na materiál 
uvnitř kartuše. Poměr 26:1 zaručuje uživateli komfort. 

U dvoukomponentních materiálu jako jsou 2K MS polymery, polyuretany, RTV silikony nebo metakryláty použijte statickou 

míchací špičku. Protitlak se vytváří během toho jak zpomaluje tok materiálu a vyžaduje rovnoměrný tlak po celé délce 

míchací špičky. Výrobci nabízí takové systémy, které mají přesně určené míchací špičky a doporučují systémy jako je 26:1 pro 

jeho neúnavné a přesné ovládání a dávkování. 

Kód celního sazebníku:  8413 20 90 

Poměr   Typické použití      

Nízký  7:1  silikony a tmely pro domácí použití, neprofesionální použití 
Střední  12:1  profesionální RTV silikony, tmely, polyuretany k zasklívání a konstrukcím 

Vysoký 18:1  MS polymery, polyuretanová lepidla na čelní skla, elastomerové lepicí tmely atd. 

Velmi vysoký  26:1  2K polyuretany, 2K MS polymery, metakryláty (RAPID BOND) 1:1 a 10:1 akryláty 


