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INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETÓW DO SPIENIANIA PIANY POLIURETANOWEJ
W celu uniknięcia pomyłek, przed użyciem zaleca się sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego przeznaczenia
lub zasięgnąć informacji technicznej u producenta lub dystrybutora oraz zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
W przeciwnym razie producent ma prawo odstąpić od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia w pistolecie.
Reklamacje na pistolety z oznakami wskazującymi na nieprawidłowe ich użytkowanie, np. skrzywiona lufa, unieruchomiony
zawór wskutek utwardzenia się piany w nim, zdeformowany wylot lufy itp. nie będą przedmiotem rozpatrzenia.
W czasie pracy nigdy nie kierować pistoletu z pianą w kierunku ludzi bądź zwierząt. Nosić odpowiednią odzież ochronną,
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Chronić przed dziećmi. Stosować tylko w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
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Przed użyciem skontrolować stan pistoletu, w szczególności: drożność wylotu lufy, drożność gniazda z zaworem,
czystość gwintu w gnieździe i kulki w zaworze. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przeczyścić pistolet przed
nakręceniem piany.
Wstrząsnąć energicznie kilkanaście razy puszkę z pianą (patrz instrukcja podana na pianie), a następnie nakręcić ją
do oporu na gniazdo w pistolecie.
Przed nakręceniem piany na pistolet, poleca się przesmarować gniazdo w pistolecie wazeliną lub spryskać teflonem
albo olejem silikonowym. W tym celu stosować Tectane Teflon Spray lub Silicone Spray. Jeśli podczas nakręcania
piany dojdzie do jej wycieku, natychmiast usunąć wyciek przy pomocy czyścika Den Braven Universal PU-Cleaner.
Nacisnąć spust pistoletu, aby upuścić przez kilka sekund trochę piany, aż do czasu wyrównania się ciśnienia
w pistolecie.
Używając tylnego pokrętła, nastawić żądany strumień piany.
Przystąpić do pracy. Utrzymywać pistolet z pianą w pozycji pionowej. Przy wąskich bądź głębokich szczelinach,
nałożyć na wylot lufy wężyk, jeśli jest on dostarczony w opakowaniu z danym modelem pistoletu. Wężyk, przycięty na
krótszą długość i nałożony na wylot lufy, chroni dodatkowo pistolet przed odkładaniem i zasychaniem resztek piany na
lufie.
Po opróżnieniu puszki z pianą, zdemontować ją z pistoletu, a następnie pistolet oczyścić czyścikiem do piany
lub nakręcić niezwłocznie następną puszkę z pianą i kontynuować pracę.
Jeżeli po zakończeniu pracy, puszka z pianą pozostaje nieopróżniona, dopuszcza się możliwość pozostawienia jej
nakręconej na pistolecie. W celu ochrony przed przypadkową aplikacją, skręcić maksymalnie tylną śrubę regulacyjną,
celem zablokowania spustu i zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem się pistoletu z nakręconą pianą,
zwłaszcza w trakcie transportu.
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Przy trudnościach z demontażem puszki z pianą, spryskać gniazdo czyścikiem do piany, odczekać chwilę, a następnie
posługując się gumowym młotkiem, lekko uderzać w gniazdo i adapter puszki, wkręcony w gniazdo w pistolecie.
Po zdemontowaniu puszki, pistolet wyczyścić wewnątrz i na zewnątrz stosując do tego celu wyłącznie czyścik
Den Braven Universal PU-Cleaner. Nigdy nie używać w tym celu wody ani żadnych ostrych narzędzi, zwłaszcza
do usuwania resztek utwardzonej piany z wylotu lufy i gniazda.
W celu oczyszczenia wnętrza pistoletu, nakręcić czyścik, nacisnąć kilkakrotnie na spust, w celu przepłukania układu,
następnie kilkakrotnie wstrząsnąć pistoletem, odwracając go w różne strony, tak by środek dotarł i rozpuścił resztki
piany w trudniej dostępnych miejscach. Następnie odłożyć pistolet z nakręconym czyścikiem na kilka minut. Na koniec
raz jeszcze nacisnąć kilka razy spust, aż do momentu, gdy z lufy przestanie się wydobywać piana i zdemontować.
W wypadku doprowadzenia do zaschnięcia piany w pistolecie, odkręcić śrubę regulacyjną i jeśli możliwe, wyciągnąć
iglicę. Oczyścić iglicę z zaschniętej piany stosując czyścik do piany. Nie stosować ostrych narzędzi. Przed włożeniem
iglicy do pistoletu, przesmarować ją smarem.
W zależności od lepkości piany, możliwy jest jej wyciek poprzez śrubę doszczelniająca wlot iglicy do pistoletu.
W takim przypadku należy oczyścić zabrudzone miejsca czyścikiem do piany i dokręcić śrubę kluczem nr 8,
tak by dokręcić uszczelkę we wlocie iglicy. Sprawdzić czy iglica może poruszać się swobodnie. Jeśli nie, nasmarować
iglicę na wysokości jej wlotu do lufy.

