
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Tlaková postřiková lahev
pro kyselé kapaliny
tlakový rozprašovač pro Rimol 1 l /
2897-333-150

Tlakový rozprašovač je z materiálu podmíněně
odolného proti kyselinám a louhům, která má
nastavitelnou trysku, jakož i odšroubovatelnou
nádobu. Tato nádoba snese tlak až 3 bary.
Objem 1 litr
Provozní tlak 3 bar
nenaplněný
Odpovídající náhradní těsnění (volitelně k
dispozici): Číslo produktu: 2897-333-151
Štítky pro lepší rozpoznání (volitelně k dispozici):
Obj.č. 1960-000 ...

Pro plnění následujících produktů Normfest:
Čistič kol Rimol Profi
Mega-Star odstraňovač rzi
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Pokyny k použití
1. Naplňte nádobu po rysku označenou Max.
2. Je-li to nutné, chemický produkt promíchejte, poté nalijte do lahve a našroubujte stříkací hlavu na lahvičku.
Utáhněte až na doraz.
3. Pumpujte přibližně 15krát, abyste vytvořili dostatečný tlak uvnitř lahve s pumpou. Pokud kapalina nedosáhne
maximální úrovně, která je na láhvi vyznačena čárou, je nutné pumpovat častěji.
4. Upravte rozprašovací paprsek odšroubováním trysky.
5. Před odšroubováním stříkací hlavy vždy uvolněte tlak.

• Uživatel musí vždy požádat prodejce o bezpečnostní list použitého chemického produktu a také dodržovat
předpisy pro likvidaci zbývající kapaliny.
• Použití látek, které nejsou v souladu s platnými předpisy, je na vlastní riziko uživatele.
• Nesprávné použití nebo manipulace zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti.

Tipy pro údržbu:

Abyste zajistili, že láhev s pumpou vždy zůstane funkční a vydrží po dlouhou dobu, mějte na paměti následující
rady:

1. Po každém použití uvolněte tlak, vyprázdněte nádrž, opatrně ji vyčistěte a opláchněte čistou vodou. Poté vždy
používejte lahvičku s čistou vodou, dokud nejsou okruh a láhev zcela prázdné.
2. Nenechávejte láhev s pumpou po dlouhou dobu pod tlakem.
3. Těsnění a stávající O-kroužky namažte nejméně jednou ročně vazelínou a v případě potřeby je vyměňte.

Poznámka:

1. Před odšroubováním hlavy musí být vždy nejprve uvolněn tlak.
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2. Nikdy nenechávejte láhev s pumpou bez dozoru, když je naplněná láhev pod tlakem.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Použití zařízení znamená odpovědnost vůči třetím stranám (odpovědnost).
5. Nenechávejte láhev s pumpou stále na slunci a chraňte ji před mrazem. Láhev s pumpou lze používat při
teplotách mezi 5 a 35 ° C.
6. Neuchovávejte lahve čerpadla v blízkosti zdrojů tepla (např. Trouby). Materiál, ze kterého je vyroben, netoleruje
vysoké teploty.


