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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 90672674 

 
Nazwa: Colad Pistolet do mas gęstych z regulowaną 

dyszą              
                    

 

 

  

 

 
 

Specyfikacja: 

Pistolet do aplikacji produktów w puszkach o pojemności 1 L do zabezpieczania profili zamkniętych. Ze 
złączem powietrza i dyszą do nakładania produktu na powierzchnię. Pistolet ten jest wyposażony w 

regulowaną dyszę umożliwiającą dostosowanie strumienia natrysku (efekt skórki pomarańczowej).  

 
Cechy i korzyści: 

Regulowana średnica dyszy 0-5 mm dla różnych strumieni natrysku (efekt skórki pomarańczowej). 

Wyposażony w gwint, który pasuje bezpośrednio na (prawie wszystkie) puszki 1-litrowe. 
Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Dobrze wyważony podczas użytkowania. Wytrzymała 

konstrukcja.  
 

Zastosowanie:  
Aplikacja produktów wygłuszających i zabezpieczających. 

 

Przygotowanie i obróbka: 
Do produktu dołączona jest instrukcja obsługi. Bardzo dokładnie przeczytaj zalecenia i informacje zawarte 

w instrukcji obsługi. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkownika. 
Dokładnie przeczytaj przed użyciem i stosuj informacje techniczne dotyczące produktów (środek do 

zabezpieczania). Zawsze używaj rękawiczek, okularów ochronnych i masek z filtrami z węglem aktywnym, 

aby uniknąć zagrożeń związanych z toksycznymi oparami oraz kontaktem skóry lub oczu z produktami i 
rozpuszczalnikami.  

Obsługa: 
1. Wkręć 1-litrową puszkę z pierścieniem gwintowanym do wspornika (9) tak daleko, jak to możliwe.  

2. Podłącz przewód doprowadzający sprężone powietrze do złącza w pistolecie natryskowym.  
3. Pracuj dźwignią (4), aż produkt zacznie się wydobywać.  

4. Za pomocą regulatora przedniego (6) wyreguluj wydostającą się ilość produktu. 

5. Aby zamontować przewód natryskowy do profili zamkniętych, odkręć przednią część (6, 7, 8) i 
wkręć przewód natryskowy ze złączem. 

 
Specyfikacja techniczna:  

 

Materiały Aluminium niklowane / Mosiądz niklowany 

Jednostka opakowania 1 sztuka w kartonie 

Gwint Korpus pistoletu: 1/4FM BSP Gwint cylindryczny gazowy 

Gwintowana złączka kubka grawitacyjnego: „europejskie” 
złącze gwintowane Ø40 (na zamówienie „typ amerykański” Ø45)   

Ciśnienie robocze Od 2 Bar / 29psi do 8 Bar / 116 psi 

Zużycie powietrza Od 136 l/min (4,82 cfm) do 428 l/min (15,14 cfm) 

Masa netto 0,420 kg (0,927 lb) 

Wymiary 230 x 275 x 50 

- 
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Powiązane produkty Colad: 

Numer artykułu: 4010 – Colad Środek do zabezpieczania M80 Czarny 
Numer artykułu: 4020 – Colad Środek do zabezpieczania M80 Biały 

Numer artykułu: 4030 – Colad Środek do zabezpieczania M80 Szary 

 

Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 

bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 

www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 

i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 

EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 

 

Opracowane przez: 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 

 
 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

