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VSP 64 (9053) 

Levegős pisztoly szórható tömítőhöz 
 
 

 

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, 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. 

 

 
 

Jellemzői: 

A VSP 64 (9053) levegős kinyomó pisztoly 310-320 ml-es műanyag, vagy alumínium 

tubusos, egy komponensű tömítőanyagok feldolgozásához alkalmas. Mind a hagyományos, 

mind a szórható tömítők feldolgozásához kiváló. Az állítható fúvókakupakkal, az 

anyagmennyiség szabályozásával és a befújt levegővel különböző szerkezetek alakíthatók 

ki. Segítségével különféle felületek hozhatók létre a különböző fúvókákkal, szinte gyári 

minőségben. Ipari, építőipari és autóipari munkákhoz egyaránt alkalmazható. Használata 

könnyű, egyenletes feldolgozást tesz lehetővé. 

 alacsony és közepes viszkozitású anyagokhoz 

 multi funkciós: hagyományos és szórható tömítőkhöz egyaránt 

 szabályozóval az áramlási sebesség választható 

 az anyag egyenletesen áramlik 

 tartozékok és alkatrészek utánrendelhetőek 

Technikai adatok: 

Nyomás: 2-6 bar 

Optimális nyomás: 4 bar 

Max. nyomás: 8 bar 

Kinyomható kiszerelések: tubus: 310 ml 
szórható tömítő: 310 ml tubus 

Az anyag viszkozitása: alacsony és közepes 
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Előkészítés: 

 A szórófej és a szóró sapka mindig legyen szabad. 

 Ellenőrizze a nyomást a levegőkompresszorban és állítsa be, ha szükséges. 

 A kompresszor optimális munkájához tiszta és száraz levegő szükséges. 

Alkalmazás: 

 Csavarja le a csövet. 

 Szúrja, vagy vágja ki a tubus tetejét. 

 Távolítsa el az alul található felnyitható lemezt. 

 Csavarja a tubust a tubustartóba. 

 Csavarja a csövet a helyére. 

 Zárja be a szabályozócsavart. 

 Csatlakoztassa a készüléket a sűrített levegős kompresszorhoz. 

 Ha meghúzza a ravaszt, az anyag a fúvókából jön ki. 

 A szabályozócsavar lazításával több levegő biztosítja az anyag szórását. 

 Ha csak kinyomásra akarja használni a pisztolyt a szabályozócsavart teljesen zárja 

le. 

 Fújáshoz nyitva kell hagyni a szabályozó csavart, ezzel és a fúvókával lehet beállítani 

a szórás „vastagságát”, valamint a kívánt struktúrát. 

 Folyamatosan nyomja a betöltött tubusból az anyagot, mert az anyag 

megkeményedik a beszivárgott levegő és a páratartalom hatására. 

 A készülék használatához védőszemüveg javasolt. 

 

Tisztítás: 

 A levegős csatlakozót a készülék szerelésekor, töltésekor és a munka végeztével 

mindig húzza le. 

 Minden használat után tisztítsa meg a pisztolyt. A problémamentes működés 

érdekében, minden használat után le kell törölni a tömítőanyag maradékot, és 

oldószerrel meg kell tisztítani a berendezést.  

(Ne merítse a készüléket oldószerbe!) 
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Lehetséges hibák: 

 A szelepnyílás beragadt, nem zár: 

Tegyen olajat a szelepnyílásba vagy a pisztoly levegőnyílásába. Többször nyomja 

meg a ravaszt. 

 A pisztoly nem fúj folyamatosan: 

Távolítsa el a megkeményedett anyagot a pisztoly fúvókájából és a kinyomni kívánt 

termék fúvókájából is. 

 Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű sérült-e, mert ha sérült, akkor a levegő bejuthat a 

tubusba. 

 


