Užsakymo Nr.
391799
329785
303747
342805
342226
340866

Aprašymas
AA230 putų pistoletas „Basic“
AA234 putų pistoletas „Basic XS“
AA250 putų pistoletas „Pro“
AA254 putų pistoletas „Pro XS“
AA270 putų pistoletas „Pro+“
AA281 2K putų pistoletas „200 Pro“

AA23
0

AA23
4

FM215 langų montavimo putoms XXL

AA25
0

AA25
4

FM220 PUR putoms „Basic“
FM225 PUR putoms „Basic XXL“
FM230 langų montavimo putoms
FM240 šulinių žiedų montavimo putoms
JF100 siūlių užpildui
PU020 izoliacinių plokščių klijams

AA27
0

AA28
1

AA230 / AA250 / AA270, skirti:
FM190 priešgaisrinėms montavimo putoms
FM210 langų montavimo putoms

AA234 ir AA254, skirti:
PU700 akmens klijams

Putų pistoletai

AA281, skirtas:
FM790 dviejų komponentų rėmų montavimo putoms

Naudojimo sritis

Pistoletų tiekėja – RIGO
Pagrindinė mūsų montavimo putoms skirtų pistoletų tiekėja ir
partnerė yra Italijos firma „Rigo“. „Rigo“ siūlo Italijoje pagamintus
aukštos kokybės produktus, užtikrina jų tvarią kokybę, formos
atitikimą ir garantuoja, kad produktų asortimentas bus nuolat
tobulinamas. Naudodami individualiai mums sukurtus pistoletus
mes galime garantuoti tikslią montavimo putų išeigą ir
profesionalų jų naudojimą.

Optimaliai sureguliuoti, praktiški
pistoletai, yra skirti naudoti su „illbruck“
aerozoliniais užpildų, klijų ir montavimo
putų balionėliais.

Putų pistoletai

AA230
Putų
pistoletas
„Basic“

AA254
Putų
pistoletas „Pro
XS“

Šis „Basic“ pistoletas vienkomponentėms montavimo
putoms idealiai tinka paprastam naudojimui
normaliomis sąlygomis.

Šis profesionalams skirtas pistoletas vienkomponentėms
montavimo putoms yra specialiai skirtas naudoti su PU700. Dėl
itin trumpos eigos prietaisą užtikrinamas paprastas ir tikslus
valdymas.

Užs. Nr.

Dydis

Kiekis dėžėje

Užs. Nr.

Dydis

Kiekis dėžėje

391799

350 x 180 x 50 mm

1 vnt.

342805

235 x 210 x 50 mm

1 vnt.

730 mm ir 1180 mm ilgio iešmus reikia užsakyti atskirai

AA234
Putų
pistoletas
„Basic XS“

AA270
Putų
pistoletas
„Pro+“

Šis „Basic XS“ pistoletas vienkomponentėms montavimo
putoms yra specialiai skirtas naudoti su PU700.

Šis, aukštos kokybės, profesionalams skirtas pistoletas
vienkomponentėms montavimo putoms, yra pagamintas iš metalo
ir termoplastinės medžiagos bei specialiai sukurtas naudoti
profesionalams, esant itin sudėtingoms naudojimo sąlygoms.
Gaminį paprasta valyti ir prižiūrėti, nes metalinės dalys padengtos
specialia danga.

Užs. Nr.

Dydis

Kiekis dėžėje

Užs. Nr.

Dydis

Kiekis dėžėje

329785

235 x 180 x 50 mm

1 vnt.

342226

350 x 210 x 50 mm

1 vnt.

AA250
Putų pistoletas
„Pro“

AA281
2K Putų
pistoletas „200
Pro“

Šis, profesionalams skirtas pistoletas vienkomponentėms
montavimo putoms, yra pagamintas iš metalo ir termoplastinės
medžiagos bei specialiai sukurtas naudoti profesionalams, esant
sudėtingoms naudojimo sąlygoms.

Šis, profesionalams skirtas pistoletas dviejų komponentų
montavimo putoms, yra pagamintas iš metalo ir termoplastinės
medžiagos bei specialiai sukurtas naudoti su FM790, esant
sudėtingoms naudojimo sąlygoms.

Užs. Nr.

Dydis

Kiekis dėžėje

Užs. Nr.

Dydis

Kiekis dėžėje

303747

350 x 210 x 50 mm

1 vnt.

340866

297 x 176 x 93 mm

1 vnt.

Putų pistoletai

Valymas ir priežiūra
Valykite visus, su JF produktais naudotus pistoletus, JF AA200
valikliu. Valykite visus, su PU montavimo putomis naudotus
pistoletus, AA290 pistoletų valikliu.

„illbruck“ balionėlių vožtuvai yra tiksliai pritaikyti „illbruck“
siūlomiems pistoletams. Naudodami šiuos pistoletus užtikrinsite
tinkamiausią vožtuvo atsidarymą. Taip medžiaga ištekės norimu
greičiu ir balionėlis bus visiškai ištuštinamas.

Naudojimas su montavimo putų pistoletu

Pistoleto valymas

1. Kaskart prieš naudodami pakratykite
balionėlį ne mažiau nei 20 kartų ir
prisukite ant pistoleto

1. Apipurkškite pistoleto vožtuvą pistoletų
valikliu

2. Paspauskite pistoleto svirtį ir
sureguliuokite dozavimo varžtą

2. Nuvalykite pistoleto vožtuvą švaria šluoste

3. Reguliuodami dozavimo varžtą nustatykite
išbėgančių putų kiekį ir naudokite putas

3. Prisukite pistoletų valiklį ant pistoleto

4. Spauskite svirtį, kol valiklis bus
purškiamas pro antgalį

4. Po naudojimo užsukite dozavimo varžtą

5. Jei dirbdami darote trumpas pertraukas,
palikite balionėlį ant pistoleto ir uždarykite
antgalį (laikykite vertikaliai uždėję ant
balionėlio)
6. Norėdami toliau naudoti, pakratykite
balionėlį su pistoletu ne mažiau nei 20
kartų

7. Peiliuku nupjaukite sukietėjusias
išsikišusias montavimo putas

8. Sunaudokite likusias putas

9. Atsukite balionėlį nuo pistoleto

5. Po valymo palaukite 15 min.
15 min.

6. Atsukite pistoletų valiklio balionėlį nuo pistoleto

7. Dar kartą išvalykite pistoleto vožtuvą švaria
šluoste

Priedai

AA200
JF valiklis

AA290
Pistoletų valiklis

Šis vandeninis valiklis yra specialiai skirtas nesukietėjusiam
JF100 siūlių užpildui iš panaudotų pistoletų valyti. Jį galima
naudoti dviem būdais. Valiklio balionėlį prisukus ant pistoleto
išvalomas pistoleto vidus, o apipurškiant pistoletą nuvaloma
pistoleto išorė. Taip pat šį produktą galima naudoti JF100 siūlių
užpildu suteptoms vietoms, pvz., vamzdeliams, rankoms,
pagrindams, valyti.

Naudojant pistoleto prisukimo antgalį ir prikabintą purškimo
vožtuvo antgalį šiuo pistoletų valikliu galima valyti pistoletus ir
jų adapterius. Šis valiklis ypač efektyviai nuvalo nesukietėjusias
PUR putas. Be to, juo taip pat galima pašalinti neišdžiuvusių
dažų likučius, vašką, tepalą, alyvą ir klijus.

•

Vandeninis valiklis
Specialiai sukurtas JF produktams valyti
Galima naudoti 2 būdais – ant pistoleto ir kaip purškalą

•

Be tirpiklių

•

Užs. Nr.
391762

Tiekiama forma
Baltos skardos
balionėlis

•
•

Produkto privalumai
•

Produkto privalumai

Kiekis
500 ml

Kiekis dėžėje
12 skardinių

Aukštos kokybės valiklis „illbruck“ pistoletams
Galima naudoti dviem būdais – kaip valiklį ir purškalą

Užs. Nr.
334110

Tiekiama forma
Baltos skardos
balionėlis

Kiekis
500 ml

Kiekis dėžėje
12 skardinių

AA292
Valymo šluostės
Produkto privalumai
•

•

Puikiai nuvalo
Tausoja odą
Tirpdo purvą

•

Patogus dydis

•

Klientų aptarnavimas
Jums pageidaujant visada galite susisiekti su
„tremco
illbruck“
technologijų
taikymo
specialistais telefonu 02203 57550-600.
Papildoma informacija
Čia pateikti tik bendrieji nurodymai. Kadangi nuo
mūsų nepriklauso naudojimo ir taikymo

Užs. Nr.

Tiekiama forma

Kiekis

Kiekis dėžėje

334834

Plastikinė dėžutė

100 šluosčių

6 dėžutės

sąlygos ir gali būti naudojama daug skirtingų
medžiagų, naudotojas turi pats atlikti pakankamai
bandymų, kad patikrintų, ar medžiaga tinkama
naudoti konkrečiu atveju.
Pasiliekame sau teisę atlikti techninius
pakeitimus. Naujausią versiją rasite
internete, adresu www.illbruck.de.

tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr · Vokietija Tel.
+ 49 94 34 208-0
Faks. + 49 94 34 208-230
info-de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

04/16 Abd 0233

Valymo šluostės dažams, klijams, dervai, alyvai, grafičio dažams, rašalui, teksto žymeklių dažams ir t. t. šalinti nuo pagrindų ir rankų.
Idealiai tinka darbo įrangai ir įrankiams valyti.

