
 
 
 

Technický list 07.01 Profi pistole pro aplikaci ze salámů a kartuší 

 

Výrobek – TS 215 T  Pneumatická pistolena kartuše určené pro aplikace tmelů nebo lepidel z  PE a 
AL kartuší. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha; 
þ Nastavitelná regulace tlaku vzduch na píst kartuše; 
þ Nastavitelné umístění rukojetě pro ideální vyvážení; 

Použití  - Před vložením kartuše vyšroubovat zajišťovací matici na začátku tubusu  
  pistole; 
- Vložit připravenou kartuši, uzavřít zajišťovací matici, připojit hadici od  
  kompresoru; 
- Maximální použitelný tlak 10 bar, průtok tmelu nastavit integrovaným  
  regulátorem; 
- Doporučená rychlost nanášení pro silikonové tmely je 125 g / min,  
  tj. 3 mm / 6,3 bar; 
- Aplikaci přerušíme ukončením přítlaku na spoušť a uzavřením přívodu  
  hnacího média; 
 

Balení  1 ks / karton  
   

Výrobek - MK5 – všechny 
dodávané typy 

 Pneumatické a mechanické pistole pro aplikace tmelů nebo lepidel z AL 
salámů. 
 

Vlastnosti  þ Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha; 
þ Převodový mechanizmus umožňující snadnou a plynulou aplikaci (MK5H); 
þ Zesílený posuvný segment zajišťuje dlouhou funkčnost a životnost (MK5H); 
þ Nastavitelná regulace tlaku vzduch na píst kartuše (MK5P); 
þ Nastavitelné umístění rukojetě pro ideální vyvážení (MK5P); 
 

Použití  - Před vložením kartuše vyšroubovat zajišťovací matici na začátku tubusu  
  pistole; 
- Vytáhnout vytlačovací píst na maxim. a vložit připravený AL salám (MK5H); 
- Tmel aplikujeme při opakovaném zmáčknutí spouště aplikační pistole  
  (MK5H); 
- Aplikaci přerušíme ukončením přítlaku na spoušť a zmáčknutím pojistky;
   
- Před vložením salámu vyšroubovat zajišťovací matici na začátku tubusu  
  pistole; 
- Vložit připravený salám, uzavřít zajišťovací matici, připojit hadici od  
  kompresoru; 
- Další postup shodný s postupem pneumatické pistole TS 215T (viz údaje  
  shora);  

Balení  Volně po 1 ks   
    

Aktualizace  Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 26.10.2002 
    

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


