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PISTOLE NA PU PĚNU - TEFLONOVÁ

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Pistole na PU pěnu –
teflonová

1 ks PTR-405

1.    Dózu s PU pěnou důkladně protřepejte.

2.    Pro prodloužení životnosti aplikační pistole doporučujeme před a po použití PU pěny ošetřit přípravkem     

PANTHERPUR čistič na PU pěnu. Promazávejte adaptér a aplikační trysku pistole přípravkem         

PANTHERSOL silikónové mazivo na PU pistol. 

3. Pro mechanickou ochranu aplikační trysky pistole doporučujeme používat plastové trubičky, které jsou 

součástí balení ( odříznout trubičku na cca 2 cm a nasadit na špičku aplikační trysky ).

4.    Dózu PU pěny protřepat ( podle návodu výrobce ) a našroubovat na adaptér pistole – ne moc utahovat.

5. Krátkým stlačením spouště vyplníme pistoli PU pěnou. Jakmile PU pěna začne vycházet aplikační tryskou, je   

pistole připravena k použití.

6. Intenzitu průtoku pěny regulujeme ventilem v zadní části pistole. Správná regulace tlaku je velmi důležitá 

pro lepší vydatnost pěny z dózy při zachování  její nejvyšší kvality.

1. Ověřte si, zda-li je dóza prázdná.

2. Novou dózu s PU pěnou opět důkladně protřepejte. 

3. Prázdnou dózu odšroubujte z nosiče a ihned našroubujte novou, aby zbytek PU pěny v pistoli nezatvrdl.

4. Krátkým stlačením spouště opět pistoli vyplňte PU pěnou. Pistole je připravená k použití.



ČIŠTĚNÍ PISTOLE

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

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.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
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1. Pistoli doporučujeme čistit PANTRHERPUR čističem a promazávat PANTHERSOL silikónovým mazivem vždy    
po ukončení činnosti! Dózu na pistoli přišroubovanou  k nosiči je možné ponechat pouze v případě, pokud je    
alespoň z jedné třetiny plná a bezpečně uložená v poloze dózy dnem dolů se zavřeným regulačním ventilem 
na pistoli ( to neplatí při její přepravě nebo pokud se s pistolí nebude několik dní pracovat – v takovém               
případě doporučujeme dózu odšroubovat, vyčistit  ventil na dóze pomocí PANTERPUR čističe a dózu s 
pěnou uskladnit ve svislé poloze dnem dolů). Takto je dóza s PU pěnou připravená k opakovanému použití.

2. Na pistoli našroubujte dózu s PANTERPUR čističem. 

3.    Krátkým stlačením spouště vyplňte pistoli čističem a počkejte cca 2 minuty.

4. Potom stlačte spoušť na takovou dobu, dokud s pistole nevytéká čistá tekutina.

5.     Odšroubujte z pistole dózu s čističem a našroubujte dózu PANTHERSOL  silikonové mazivo – krátkým     
stlačením spouště vyplňte pistoli mazivem. Potom dózu s mazivem odšroubujte a nasaďte na její ventil ruční 
rozprašovač. Stlačením rozprašovače naneste silikónové mazivo na závit adaptéru pistole a stejně tak na   
jeho aplikační trysku.

6.     Pistole je tak důkladně vyčištěná, ošetřená a připravená k uskladnění nebo pro její další použití.

Důležité upozornění : Vždy věnujte pozornost i návodům na jednotlivých dózách PU pěn a čističů od 
jednotlivých výrobců.


