SÅDAN GØR DU

Gode råd når du anvender NBS pistol
Skumdåsen rystes ca. 20 gange, dåsen vendes på hovedet og monteres på pistolens
adapter.
Drej pistolens doseringsskrue mod uret for at åbne for sprøjtestyrken og juster til den
ønskede skummængde, pistolen er nu klar til brug og du kan begynde skumningen.
Hvis nødvendigt, monteres plastforlængerrør for enden af pistolrøret.
Under skumningen rystes dåsen jævnligt.
Ved dagligt brug og pauser i arbejdet er det ikke nødvendigt at afmontere skumdåsen. Sørg blot for at pistolens dyse og evt. forlængerrør er rengjort for skumrester
med Rensevæske 599. Skumdåsen opbevares opret med pistolen monteret på dåsen
og doseringsskruen lukket, dåsen skal rystes op inden arbejdet genoptages.
Ved længere ophold i arbejdet eller når skumdåsen er tom, skal dåsen afmonteres
straks og pistolen rengøres grundigt og skylles igennem med Rensevæske 599.
Afmontér skumdåsen og afrens pistolens adapter straks med Rensevæske 599,
anvend sprayfunktionen. Aktiver pistolgrebet for at fjerne skumrester i selve pistolen
inden montage af rensevæskedåsen – fortsæt som nedenfor.

Sådan renser du pistolen
Dåsen med rensevæske 599 vendes på hovedet og monteres på pistolens adapter.
Giv et enkelt sprøjt så rensevæsken kommer ind og igennem alle dele af pistolen. Lad
rensevæsken virke i 1-5 minutter.
Skyl pistolen igennem med rensevæsken og gentag eventuel behandlingen til der kun
kommer klar rensevæske ud af pistolen.
I pistolens adapter sidder en kugle som kontraventil. Rensevæsken udtørrer pistolen,
så smør kuglen med lidt olie og sørg for at den ikke sidder fast.
Skyl pistolen igennem med rensevæske hvis den ikke har været brugt i et stykke tid.
HUSK! – handsker og beskyttelsesbrille
Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til
at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette ”Sådan Gør Du” informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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