
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Butelka z pompką ciśnieniową
do płynów bezkwasowych
Spryskiwacz zasilany przez pompę
tłoczącą niebieski 1 litr / 2000-100

Spryskiwacz z pompką pod ciśnieniem jest
ze specjalnego odpornego na rozpuszczanie
materiału z przestawianą dyszą oraz odkręcanego
pojemnika.Wytrzymuje on ciśnienie do 3 barów.
Pojemność 1 litr
Ciśnienie robocze 3 bar
niewypełniony
Odpowiednia uszczelka zamienna (dostępna
opcjonalnie): Nr art. 2000-101
Etykiety dla lepszego rozpoznawania (dostępne
opcjonalnie): Nr art. 1960-000 ...

Do napełniania następującymi produktami
Normfest:
Uniwersalny środek czyszczący Uni-Star
All-Star Power Cleaner
Intensywny środek do czyszczenia wnętrz Interno
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Wskazówka robocza
1.Napełnić pojemnik maksymalnie aż do linii z napisem max.             2.W razie potrzeby wymieszać
produkt,napełnić butelkę i przykręcić rozpylacz. Dokręcić aż do zaskoczenia.                           3.Pompować
około 15 razy, aby wytworzyć wystarczające ciśnienie wewnątrz butelki. Jeśli ciecz nie osiągnie maksymalnego
stanu, oznaczonego linią na butelce, należy pompować częściej.           4.Ustawić promień spryskiwania
poprzez poluzowanie dyszy.          5.Zanim nakrętka spryskiwacza zostanie odkręcona, należy spuścić ciśnienie.
Użytkownik musi zażądać od sprzedawcy ulotki dotyczacej bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz
przestrzegać przepisów dotyczących pozbycia sie pozostałości cieczy.Jeśli użytkownik nie przestrzega przepisów
dotyczących bezpieczeństwa robi to na własne ryzyko.                                                      Za nieodpowiednie używanie
lub manipulacje producent nie ponosi odpowiedzialności.

Wskazówki dotyczące konserwacji:

Aby butelka z pompką działała sprawnie i trwale należy przestrzegać następujących zasad:
1.Po każdym użyciu spuścić ciśnienie opróżnić pojemnik wyczyścić starannie oraz przepłukać czystą wodą.

Na końcu przepłukać butelkę z pompką czystą wodą by opróżnić kompletnie obieg i butelkę.
2.Nie pozostawiać butelki przez dłuższy pod ciśnieniem.
3.Dostępne uszczelki smarować przynajmniej raz w roku wazeliną i w razie potrzeby wymienić.

Wskazówka:

1.Zanim nakrętka zostanie odkręcona, należy spuścić powietrze.
2.Nie zostawiać butelki z popmką bez nadzoru,gdy napełniona butelka jest pod ciśnieniem.
3.Nie pozostawiać w zasięgu dzieci.
4.Użytkowanie urządzenia pociąga za sobą odpowiedzialność wobec osób trzecich.
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5.Nie pozostawiać butelki z pompką na słońcu i chronić przed mrozem.Można używać butelki w temperaturach
między +5 i +35 st.C.
6.Nie przechowywać butelek z pompką w pobliżu źródeł ciepła (np.piekarników). Materiał z którego są zrobione
butelki nie jest odporny na wysokie temperatury.


