ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DUROSEAL 600
Πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Επαγγελματικό πιστόλι προώθησης υλικών, από
ανθεκτικό αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέως
τύπου με επαναφορά και μηχανική υποβοήθηση. Δέχεται σφραγιστικά σε φύσιγγα ή ‘σαλάμι’ και αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο
για δεκάδες εφαρμογές.

‘σαλάμι’. Εφαρμόζουμε το ακροφύσιο στην εμπρόσθια τάπα, την οποία κατόπιν βιδώνουμε,
έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.
Με φαλτσέτα ή μαχαίρι κόβουμε λοξά το ακροφύσιο, στο σημείο εκείνο που ενδείκνυται, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό πάχος σφράγισης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακρυλικοί, ελαστομερείς στόκοι, καθώς και πολυουρεθανικά σφραγιστικά σε συσκευασία αλουμινίου (σαλάμι) προωθούνται απαραιτήτως με το
DUROSEAL 600. Οι αρμολογήσεις και οι σφραγίσεις των οικοδομικών αρμών διαστολής, των
μεταλλικών αρμών, των κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου, αλλά και οι ανάγκες στις ναυπηγικές εφαρμογές γίνονται οικονομικότερα με το
πολυχρηστικό αυτό εργαλείο.

Β) Φύσιγγες: Αφαιρούμε από το έμβολο προώθησης τον πλαστικό δίσκο ξεβιδώνοντας το
μπροστινό παξιμάδι. Επανατοποθετούμε το παξιμάδι και χρησιμοποιούμε το πιστόλι με το μεταλλικό δίσκο μικρότερης διαμέτρου, ώστε να εφαρμόζει στο κάτω μέρος της φύσιγγας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α) ‘Σαλάμι’: Ξεβιδώνουμε την εμπρόσθια τάπα,
τραβάμε το έμβολο πίσω και τοποθετούμε το

Γ) Τσιμεντοειδή: Ξεβιδώνουμε την εμπρόσθια
τάπα, βουτάμε το πιστόλι σε κουβά με καθαρό
νερό, τραβώντας το έμβολο πάνω-κάτω, τουλάχιστον 2 φορές, ώστε να διαβραχεί το εσωτερικό
του. Κατόπιν, με ένα ελαστικό πλαστικό δοχείο,
γεμίζουμε το DUROSEAL 600 με το ανάλογο τσιμεντοειδές υλικό (τόσο όσο χρειάζεται για να εργαστούμε 30 λεπτά) και βιδώνουμε την εμπρόσθια τάπα με το ακροφύσιο, αφού το κόψουμε

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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λοξά στο σημείο εκείνο που ενδείκνυται, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό πάχος σφράγισης.
Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε το πιστόλι επιμελώς με καθαρό νερό. Περιλαμβάνονται στη
συσκευασία του ακροφύσια, για διάφορες εφαρμογές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικούς στόκους,
κόλλες σε μορφή πάστας και γενικότερα για κάθε
υλικό που καθαρίζεται δύσκολα από το πιστόλι,
συνιστάται η χρήση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ της DUROSTICK, η οποία εφαρμόζεται
στο πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 12τμχ
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