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Návod na použití pistole na PU pěny 
 

1. Před použitím protřepejte dózu s PU pěnou (min. 30x)  

2. Odstraňte kryt a našroubujte dózu na adaptér pistole 

3. Stiskem spouště aplikujte pěnu   

4. Regulačním šroubem nastavte množství aplikované pěny 

 

Při krátkodobém skladování pistoli ukládejte s našroubovanou dózou PU pěny. 

Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte 

pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Ventil ošetřete 

vazelínou. 

 

Čištění pistole: 

1. Pistoli je nutné čistit po každodenním ukončení činnosti!  

           (dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to     

           neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a   

           uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru) 

2. Na pistoli našroubovat dózu s čističem. 

3. Krátkým mačkáním spouště vyplnit pistoli čističem a počkat cca 5 minut 

4. Po té zmáčknout spoušť na takovou dobu dobu dokud z pistole nevytéká čistá tekutina 

5. Odšroubovat dózu s čističem 

           (dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to     

           neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a   

           uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru) 

 

Při výměně dózy odšroubujte prázdnou dózu a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole 

nedostal vzduch. 

Po aplikaci PU pěny do úzkých a nepřístupných míst použijte přiložené nádstavce. 

 

Výměna dózy s PU pěnou: 

1. Prověřit zda je dóza prázdná. 

2. Novou dózu s PU pěnou opět důkladně protřepat. 

3. Prázdnou dózu odšroubovat a ihned našroubovat novou, aby zbytek PU pěny obsažený 

v pistole nezatvrdl 

4. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.    

 

UPOZORNĚNÍ: 

Dóza s PU pěnou je pod tlakem 

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C 

Nestříkejte PU pěnu na žhavé předměty nebo do přímého ohně 

Neprorážejte a nevhazujte do ohně dózy /ani prázdné/ 
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5. Před použitím protřepejte dózu s PU pěnou (min. 30x)  

6. Odstraňte kryt a našroubujte dózu na adaptér pistole 

7. Stiskem spouště aplikujte pěnu   

8. Regulačním šroubem nastavte množství aplikované pěny 

 

Při krátkodobém skladování pistoli ukládejte s našroubovanou dózou PU pěny. 

Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte 

pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Ventil ošetřete 

vazelínou. 

 

Čištění pistole: 

6. Pistoli je nutné čistit po každodenním ukončení činnosti!  

           (dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to     

           neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a   

           uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru) 

7. Na pistoli našroubovat dózu s čističem. 

8. Krátkým mačkáním spouště vyplnit pistoli čističem a počkat cca 5 minut 

9. Po té zmáčknout spoušť na takovou dobu dobu dokud z pistole nevytéká čistá tekutina 

10. Odšroubovat dózu s čističem 

           (dózu v pistoli můžeme ponechat jen v případě je-li alespoň z jedné třetiny plná; to     

           neplatí nebudeme-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjmeme a   

           uchováme ve svislé poloze dnem vzhůru) 

 

Při výměně dózy odšroubujte prázdnou dózu a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole 

nedostal vzduch. 

Po aplikaci PU pěny do úzkých a nepřístupných míst použijte přiložené nádstavce. 

 

Výměna dózy s PU pěnou: 

5. Prověřit zda je dóza prázdná. 

6. Novou dózu s PU pěnou opět důkladně protřepat. 

7. Prázdnou dózu odšroubovat a ihned našroubovat novou, aby zbytek PU pěny obsažený 

v pistole nezatvrdl 

8. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.    

 

UPOZORNĚNÍ: 

Dóza s PU pěnou je pod tlakem 

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C 

Nestříkejte PU pěnu na žhavé předměty nebo do přímého ohně 

Neprorážejte a nevhazujte do ohně dózy /ani prázdné/ 



 

 


