
 

 

 

 
 
 
Technický list 07.02 Profi aplikačné pištole na PU peny 
 

 

Výrobok  Profesionálne celokovové prevedenie pištole určené na aplikáciu 
polyuretánových pien ZWALUW so skrutkovým uzáverom ventilu  - NBS. 

Vlastnosti   Rýchla a jednoduchá manipulácia; 
 Vnútorné časti s teflonovým filmom pre zvýšenie klznosti typ NBS 9070  
    plus GOLD; 
 Opakované použitie bez nutnosti odňatia dózy s polyuretánovou penou – 
    všetky typy;  
  

Použitie  1. Pištoľovú polyuretánovú penu NBS riadne pretrepať (min. 30x); 
2. Pištoľovú penu NBS naskrutkovať na adaptér pištole (nedoťahovať na  
    tvrdo); 
3. Uvoľniť prietokovú skrutku a vpustiť penu do celého vnútra pištole; 
4. V tomto okamžiku je pištoľ NBS pripravená na aplikáciu peny; 
5. Expanziu peny možno podľa požiadavky upravovaťprietokovou skrutkou; 
 

Uskladnenie  1. Po použití nechajte vždy dózu s penou naskrutkovanú na pištoli NBS; 
2. Prietokovú skrutku úplne utiahnuť, pištoľ nikdy nevyprázdňovať; 
3. Pištoľ uskladniť postavením na dno dózy – pištoľou nahor; 
 

Opakované použitie  1. Dózu pred použitím riadne pretrepať – nutné držať pištoľ;  
2. Na špičke vstrekovacej trysky opatrne odstrániť vytvrdnutú penu ostrým  
    nožom; 
3. Uvoľniť prietokovú skrutku a stlačením kohútiku aplikovať penu; 
4. Prietokovou skrutkou nastaviť požadovanú expanziu; 
5. Pištoľ je pripravená k opakovanému použitiu; 
 

Výmena dózy NBS  1. Skontrolujte úplné vyprázdnenie dlhodobým stlačením spúšťacieho  
    kohútiku; 
2. Novú dózu pištoľovej peny NBS riadne pretrepať; 
3. Prietokovú skrutku zavrieť a prázdnu dózu odskrutkovať; 
4. Bez použitia čističa nasadiť novú dózu; 
5. Uvoľniť prietokovú skrutku, penu skusmo aplikovať aby došlo  
    k zaplneniu pištole; 
 

Čistenie  1. Prázdnu dózu NBS odskrutkovať (otvor ventilu držať od tela); 
2. Čistič pištoľovej peny ZWALUW naskrutkovať na pištoľ NBS; 
3. Stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom; 
4. Čistič nechať v pištoli pôsobiť cca 10 – 12 min (max. 15); 
5. Opakovane stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom; 
6. Čistič NBS odskrutkovať a odňať z pištole NBS; 
7. Nadbytočný čistič z adaptéru utrieť handrou, na adaptér naniesť silikónovým  
    sprejom vrstvu ochranného filmu; 
8. Na adaptér naskrutkovať novú dózu pištoľovej NBS peny; 
9. Stlačiť spúšť a nechať penou zaplniť vnútro pištole a odstrániť zvyšný čistič; 
10.Pistoľ je pripravená na uskladnenie alebo na ďalšie použitie;  
 

Upozornenie  Uvedené informácie sa vzťahujú na typy: NBS-9058 EKO; NBS-9059; NBS-
9070 a pištoľ GOLD. 
 

Aktualizácia  Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 26.10.2002 
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek 
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani 
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. 
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia 
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 

 


