
Purschuim verwerkings-
instructies

Toepassing met de AA210 Spray Nozzle

1.  Schud de bus minstens 20 keer voor elk gebruik.  
Verwijder de sluiting van de bus.

2.  Plaats de AA210 Spray Nozzle op de bus.

4. De trekker indrukken om te gebruiken.

3.  Draai de AA210 Spray Nozzle een kwartslag met de 
klok mee.

Algemene tips

1.  Maak gebruik 
van veiligheids- 
handschoenen 
en veiligheidsbril. 
Raadpleeg hiervoor 
het veiligheidsblad.

2.  Maak gebruik van
     AA291 Adapter
     Smeerspray voor
     het onderhoud en 

hierdoor een
    langere levensduur
     van het pistool.
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Toepassing met een schuimpistool 

Pistool reinigen

15 min.

1.  Schud de bus minstens 20 keer voor 
elk gebruik. Verwijder de sluiting en 
draai, met de klok mee, de bus stevig 
op het pistool.

2.  De doseerschroef opendraaien, zodat 
de trekker ingedrukt kan worden. 

     Indien nodig de AA005 Opzet Nozzle op 
de lans van het schuimpistool plaatsen.

3.  Stel de schuimhoeveelheid in door de 
doseerschroef aan te passen en breng 
het schuim aan in een vloeiende 
beweging.

4.  Sluit de doseerschroef bij het 
      beëindigen van het werk.

5.  Als de bus een korte periode niet 
gebruikt wordt draai dan de doseer-
schroef dicht en bewaar de bus 

     verticaal.

8.  Bij het verwijderen van de lege bus 
de doseerschroef deels opendraaien. 
Schroef de lege bus van het pistool en 
houdt tegelijkertijd de trekker ingedrukt.

6.  Bij hergebruik, schud de bus minimaal 
20 keer voor verder aanbrengen.

7.  Verwijder voor het hergebruiken van 
de bus eerst het uitgeharde schuim 
van de pistoollans met een 

     professioneel snijmes. 

1.  Verwijder de lege bus en eventueel de 
nozzle van het pistool en spuit het 

     pistool in met de AA290 
     Pistoolreiniger.

4.  Houd de trekker ingedrukt totdat de 
AA290 Pistoolreiniger kleurloos door 

     de lans spuit.

3.  Schroef de AA290 Pistoolreiniger op 
het pistool.

2.  Reinig het pistool vervolgens met een 
schone doek of met AA292 

     Reinigingsdoekjes.

5.  Wacht na het reinigen minimaal 15 
minuten.

6.  Schroef de AA290 Pistoolreiniger 
 van het pistool.

7.  Verwijder de laatse restanten met een 
schone doek of AA292 Reinigings-
doekjes en wrijf de adapter droog. Spuit 
vervolgens de AA291 Adapter Smeer-
spray op de adapter om verkleving van 
het pistool met een bus te voorkomen.


