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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. 
 

ULTRAPOINT MANUAL 

           

 

Ömlesztett, alacsony viszkozitású anyagok feldolgozására alkalmas kinyomó pisztoly. A 

dugattyú az anyag viszkozitása szerint állítható. Ipari, építőipari és autóipari munkákhoz 

egyaránt alkalmazható. Profi és hobby célokra egyaránt alkalmas. Tartozéka 2 db kinyomó 

csőr (fekete-tégla, szürke-csempe fugázásra). 

 nagy teherbírású 

 nagy mennyiségű anyag kinyomása 

 könnyen tölthető 

 habarcshoz, fugázáshoz kiváló 

 gyors, tiszta megoldás 

 az anyag sűrűségéhez állítható dugattyú 

 a gumidugattyúk között acél erősítés 

 tartozékok és alkatrészek utánrendelhetőek 

Technikai adatok: 

Áttétel: 12:1 

Kinyomható kiszerelések: ömlesztett 

Az anyag viszkozitása: alacsony 

Űrtartalom: 1000 ml 

Súly: 1700 g 

MADE IN USA 
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Használati utasítás: 

Ajánlott keverési arány: 1 rész cement, ½ rész oltott mész, 5 rész rostált homok. (Ne 

használjon kvarchomokot, vagy kavicsot.) A jó keverési arány nagyon fontos. Keverje az 

anyagot, míg sima, vajas keveréket kap, csomók nélkül. Ha több vizet tesz a keverékbe, nem 

helyettesíti a jó keverést. 

 

A pisztoly megtöltése: Nyomja be a rögzítő lemezt és húzza hátra a T-markolatot, amíg a 

dugattyú ki nem jön a csőből, ezután távolítsa el a csövet. Ha a dugattyú tapad, az azért 

lehet, mert kiszáradt öntsön egy kis vizet a csőbe. 

Csatlakoztassa a nyomófejet: a szürkét a csempe fugázásához, a feketét a vastagabb 

hézagok, tégla vagy kőburkolatok fugázásához és habarccsal való feltöltéséhez. A habarcs 

túl durva ahhoz, hogy keresztüljöjjön a szürke nyomófejen, ha ezzel kíván dolgozni 

nagyobbítsa a nyílást. Töltse tele a csövet és tegye a vázba. Nyomkodja a ravaszt, amíg a 

dugattyú a masszához nem ér. A pisztoly használatra kész. 

Az anyag kinyomása: Az Ultrapoint 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. Ha az anyag nem 

jön ki megfelelően, a következő okok lehetségesek: 

- nem elég híg a keverék 

- kvarchomok, vagy kavics van az anyagban 

- a kinyomó fej túl szűk 

A dugattyú beállítása: Az anya szorosabbra csavarásával a gumi jobban illeszkedik a henger 

falához. Hígabb anyagnál szorítson az anyán, sűrűbb anyagnál lazítson. 

Karbantartás: Használat után azonnal mossa tisztára a pisztolyt. A megbízható és hatékony 

teljesítmény érdekében olajozza meg a mozgó alkatrészeket. 

 

 

  

 


