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Varistone PU Gun 

Spuitpistool voor PU Fix 

 

Omschrijving: 
VARISTONE PU Gun is een professioneel 

spuitpistool met NBS schroefbus aansluiting, 

geschikt voor de VARISTONE PU Fix steenlijm. 

 

Toepassing: 
VARISTONE PU Gun is in combinatie met 

VARISTONE PU Fix speciaal ontwikkeld voor het 

snel en makkelijk verlijmen van diverse materialen 

in de (tuin)bouw.  

 

Gebruiksaanwijzing: 
 1. Schroef de VARISTONE PU Fix met  

kunststof ring in de draadadaptor. 

2. Door kort indrukken van de trekker wordt 

pistool met lijm gevuld. 

3. De uitstromende hoeveelheid lijm kan 

geregeld worden door de regelschroef aan 

de achterzijde van het pistool in te stellen. 

 

Onderhoud en reiniging: 
1. Lege schroefbus VARISTONE PU Fix direct 

van pistool nemen en onmiddellijk 

vervangen door een volle bus. 

2. Indien na gebruik de bus niet leeg is zal 

men de halfvolle bus op het pistool laten 

en niet overgaan tot het reinigen van het 

pistool. 

3. Vermijdt een lege bus op het pistool te 

laten, anders harden de lijmresten binnen 

in het pistool uit en veroorzaken allerlei 

verstoppingen. 

4. Bij het afnemen van een lege bus het 

pistool reinigen met VARISTONE PU 

Cleaner en VARISTONE PU Cleaning Wipes. 

5. Bij reiniging het oplosmiddel ongeveer 2 

minuten laten inwerken. 

6. Reiniging herhalen tot het oplosmiddel 

zuiver uit het pistool komt.   

 

 

 

 

7. De regelschroef achter op het pistool 

volledig uitdraaien. De naald naar achter 

uit het pistool trekken en reinigen met de 

VARISTONE PU Cleaner en VARISTONE PU 

Cleaning Wipes. Daarna naald weer 

monteren en regelschroef indraaien. 

8. Mochten er ondanks alle zorgvuldigheid 

toch resten lijm uitgehard op het pistool 

zitten, dan kunt u deze alleen met een 

scherp voorwerp mechanisch verwijderen. 

 

Storingen bij gebruik: 
Indien in rustpauze toch nog lijm uit het pistool 

komt dient men als volgt te werk te gaan: 

1. Schroefbus van het pistool nemen en 

volledig leeg spuiten. 

2. Naald demonteren en de naaldpunt 

zorgvuldig reinigen. 

3. De spuitmond voor aan het pistool 

demonteren en controleren. Indien deze 

vervuild is reinigen en indien deze 

versleten is vervangen. 

 

 

Waarschuwing: 
1. Het pistool nooit met water reinigen. 

2. Bij mogelijke verkleving van de schroefbus 

op het pistool, nooit de bus met geweld 

proberen af te breken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


