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Minden technikai információ a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző 
technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások 
eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott 
körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 
 

UltraFlow TM Bulk 1000 ml 

 

Alacsony és közepes viszkozitású ömlesztett anyagok feldolgozására alkalmas kézi kinyomó 

pisztoly. Ipari, építőipari és autóipari munkákhoz egyaránt alkalmazható. Eloxált alumínium 

cső, nagy teherbírású öntött alumínium fogantyú és ívelt akasztó szolgálja a kényelmes 

használatot és tárolást. Könnyen kezelhető, professzionális, ipari használatra is ajánlott. 

 fém hüvely, mely növeli a szerszám élettartamát 

 erős nyomórúd 

 nagy teljesítmény 

 könnyű kezelhetőség  

 tartozékok és alkatrészek utánrendelhetőek 

 erőteljes acél és bőr dugattyús szeleprendszer 

 térfogata maximum 1 liter 

Technikai adatok: 

Nyomóerő: 4,5 kN (HP változat) 

Áttétel: 25:1 

Az anyag viszkozitása: közepes és magas 

Űrtartalom: 1 liter 

Súly: 1310 g 

 

Made in UK 
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Használati utasítás: 

1. A kinyomni kívánt masszát töltse bele a hengerbe. 

2. Csavarja fel a zárókupakot a megfelelő fúvókával. 

3. Az UltraFlow Bulk fugázó pisztoly úgy működik, mint egy hagyományos kinyomó 

pisztoly. Folyamatosan húzza a ravaszt, nem igényel nagy erőfeszítést. Ha a pisztoly 

akad, ne erőltesse. Húzza vissza a rudat és ürítse ki a hengert. 

4. Használat után azonnal mossa tisztára a pisztolyt az anyagnak megfelelő oldószerrel. 

A megbízható és hatékony teljesítmény érdekében olajozza meg a mozgó 

alkatrészeket. 

 


