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HERTALAN® KS205 DRUKVAT SPUITSYSTEEM
INLEIDING
Het HERTALAN® KS205 drukvat spuitsysteem is een gebruiksklaar contactlijm spuitsysteem. Met bijbehorende slang
en spuitpistool kan de lijm direct verspoten worden zonder de noodzaak van een compressor of stroomaansluiting. Voor
het goed en veilig werken met het HERTALAN® KS205 drukvat spuitsysteem deze gebruiksrichtlijn zorgvuldig doornemen.
/ VOOR GEBRUIK
- Lees het product- en veiligheidsblad van de HERTALAN® KS205 contactlijm.
- Verzeker u ervan dat alle onderdelen van het drukvat spuitsysteem, zijnde drukvat, lijmslang en spuitpistool,
onbeschadigd zijn en geen gebreken vertonen.
/ AANSLUITEN SLANG EN SPUITPISTOOL
- Monteer het spuitpistool aan de slang. Zorg dat de wartel voldoende is aangedraaid, zodat er geen lek kan ontstaan.
- Draai de stelschroef van het spuitpistool volledig dicht.
- Monteer de slang aan het drukvat. Ook hier voldoende vastzetten zodat er geen lek kan ontstaan.
- Open het ventiel op het drukvat volledig en controleer op lekken.
/ GEBRUIK
- Kort voor gebruik het drukvat ca. 30 seconden schudden of rollen om het drijfgas goed te verdelen en daarmee een
homogeen spuitbeeld te krijgen.
- Met behulp van de stelschroef op het spuitpistool, de lijmtoevoer instellen zodat een homogeen spuitbeeld wordt
verkregen.
- Na gebruik de stelschroef van het lijmpistool volledig dichtdraaien. De kraan (ventiel) van het drukvat blijft open totdat
het vat wordt verwisseld.
- Na het spuiten eventuele lijmresten aan het pistool laten zitten om uit te harden. Deze weer verwijderen bij het
eerstvolgende gebruik. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen.
- De nozzle kan gereinigd worden met aceton of wasbenzine.

Waarschuwing
De stelschroef van het “Basis spuitpistool” niet volledig losdraaien, deze heeft
namelijk geen eindborging. De lijm zal dan ongecontroleerd doorspuiten.
/ VAT WISSELEN
- De slang leeg spuiten totdat er alleen nog drijfgas uitkomt.
- Het ventiel op het drukvat kan nu dicht gedraaid worden.
- Koppel de slang van het drukvat, houdt hierbij het spuitpistool ingeknepen zodat geen drukopbouw meer kan
plaatsvinden.
- Draai de stelschroef van het pistool dicht zodra de slang is afgekoppeld.
- Monteer de slang en het lijmpistool direct op een nieuw drukvat en open het ventiel van het drukvat
volledig.
/ OUD DRUKVAT AFVOEREN
- Open het ventiel van het oude drukvat om de resterende druk te laten ontsnappen. Houd er rekening mee dat er nog
lijmresten kunnen meekomen. Doe dit buiten of in een goed geventileerde ruimte.
- Laat het drukvat minimaal 24 uur zo staan totdat de druk volledig is afgebouwd.
- Sla de ronde zwakke plek op het vat in (bovenop drukvat, naast het ventiel) zodat eventuele lijmresten kunnen
uitharden en het vat als oud ijzer kan worden afgevoerd.
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1- Drukvat spuitsysteem met slang en “Spuitpistool
uitgebreid”
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2- Monteren “Spuitpistool basis” aan de slang, de
wartel goed aandraaien
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Spuitpistool basis
3- Stelschroef
4- Nozzle
5- Aansluiting lijmslang
6- Stelschroef heeft geen eindborging
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Spuitpistool uitgebreid
7- Stelschroef
8- Nozzle
9- Aansluiting lijmslang
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10- Aansluiting lijmslang aan drukvat
11- Ronde “zwakke” plek. Inslaan zodat de restant
lijmresten kan uitharden
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