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PUR7 GUN kan brukes sammen med de ﬂeste sprayﬂasker med PU-skum
som ﬁnnes på markedet i dag.
PUR7 GUN gjør det mulig å dosere PU-skummet slik at skjøter kan fylles
nøyaktig og dører og vinduer kan monteres på en sikker og enkel måte.
Det lange munnstykket kan forlenges for å komme til på vanskelig
tilgjengelige steder.
PUR7 GUN kan raskt og effektivt rengjøres med PUR7 CLEANER.

Brukertips og sikkerhetsanvisninger
Sjekk alltid om pistolen har defekter eller skader før bruk.
Rist sprayﬂasken og fjern plasthetten på toppen.
Skru sprayﬂasken raskt på adapteret til pistolen. Ved å gjøre dette raskt unngår
man lekkasje av skum fra sprayﬂasken som søler til pistolen. Hvis noe skum skulle
lekke ut, må dette fjernes umiddelbart med PUR7 CLEANER. For å klargjøre
sprayﬂasken, trykk lett på avtrekkeren for å fylle pistolen og dens sylinder med
skum. Pistolen er nå klar til bruk.
Mengden av skum reguleres bak på pistolen. Vri mengderegulatoren med klokka
for å redusere mengde med skum og/eller oppnå et tynnere lag. Vri mengderegulatoren mot klokka for å øke mengde med skum og/eller oppnå et tykkere lag.
Korrekt innstilling ved justering av mengderegulatoren er nødvendig for å oppnå
et optimalt resultat.
Ved bytte av sprayﬂaske skrus gammel ﬂaske raskt av og adapteret på pistolen
rengjøres umiddelbart. Hvis sprayﬂasken ikke er tom og vil bli brukt igjen, må
også ventilen på sprayﬂasken rengjøres og plasthetten settes på sprayﬂasken. I
begge tilfeller må PUR7 CLEANER benyttes til rengjøringen.
For kortere bruksopphold kan sprayﬂasken være tilkoblet pistolen dersom mengderegulatoren er helt stengt for å forsegle pistolen.
Hvis pistolen ikke skal benyttes for en lengre periode må den rengjøres på følgende måte:
• fest PUR7 CLEANER ﬂasken til pistolen via adapteret
• tilfør PUR7 CLEANER til pistolen helt til pistolen er ren og klar væske
kommer ut av pistolen
• rester og avfall fra andre typer byggskum kan også forsiktig fjernes med
PUR7 CLEANER
På grunn av endringer i viskositeten til skummet, kan det oppstå lekkasje mellom
nålen og reguleringsskruen. Følgende må da gjøres:
• frakoble sprayﬂaske med skum og rengjør pistolen med PUR7
CLEANER som beskrevet over
• stram reguleringsskruen med 8mm fastnøkkel for å tette lekkasjen
• sjekk så om nålen fortsatt har god funksjonell bevegelse, om nødvendig
tilfør nålen smøring smörj nålen.
Sikt aldri med pistolen på andre eller deg selv! Følg alltid sikkerhetsanvisningene fra skumprodusenten!
For å sikre optimal funksjon for pistolen, følg bruksanvisningen og vedlikeholdsanvisningene som her beskrevet og bruk pistolen med varsomhet. I motsatt fall avstår produsenten ethvert ansvar som følge av bruk. Ved
eventuelle funksjonsfeil, rengjør pistolen og returner den til produsenten. Pistoler som er ødelagt av andre
materialer eller ytre påvirkninger, ødelagt som følge av modiﬁsering, eller ødelagt som følge av feilbruk vil
ikke bli akseptert som reklamasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer på produktet når
formålet er å forbedre produktet.

PUR7 PLUS
Isolerings- og monteringsskum for PUR7 GUN
• lav ekspansjon – maks 20%
• lite brannfarlig – klasse B1
• rask herding (60 minutter) og permanent elastisitet
• kan påføres og herder ned til -10˚C
• minimal ekspansjonspress

PUR7 CLEANER
Rengjøringsmiddel for PUR7 GUN
• rengjør og fjerner ikke-herdet PU-skum
• enkel å bruke
• kan brukes på de ﬂeste tuper PU-skum

PUR7
Isolerings- og monteringsskum med
fullstendig ﬂeksibilitet
• kan påføres i alle posisjoner – 360 grader
• tåler etter herding temperaturer mellom -40˚C og +110˚C
• godt egnet til kulde-, varme- og lydisolasjon
• god kjemisk motstandsdyktighet
• råtner ikke
• kan brukes på alle typer bygningsmaterialer
• minimal ekspansjon
• kan påføres og herder ned til -10˚C
• brannklasse B2
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