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MULTIFUNCKIJSKA PIŠTOLA ZA PESKANJE
VSEBINA PAKETA
• 1x Pištola za
peskanje

SPECIFIKACIJE
Poraba zraka: 700 cfm
Prostornina: 9,5 litra.
Teža: 810 gramov.
Dolžina: 255 milimetrov.
Dovod zraka: 1/4 ″ NPT.
Poraba zraka: 260 l / min.

OPIS
OPOZORILA

• Enostavni za shranjevanje in transport.
• Nastavljiv peskalnik za željen pretok zraka.
• Lahka teža preprečuje mišično utrujenost in nelagodje.
• Ergonomska oblika omogoča udobno peskanje in popoln
nadzor nad orodjem.
• To je ročni peskalnik, ki vam bo omogočil
odstranjevanje rje, lestvice in korozije tudi v ozkih prostorih.
• Zračni kompresor in abrazivna sredstva niso vključeni.
• Priporočena abrazivna sredstva so pesek, soda bikarbona,
steklo, jeklo, glinica, orehove lupine in silicijev karbid.

NAVODILA ZA UPORABO
Pištola za peskanje se uporablja za čiščenje različnih površin. Uporablja hitri zračni tlak, za čiščenje rje, odstranjevanje korozije barve.
Za priporočila o tem, kakšno abrazivno sredstvo potrebujete za svoj
projekt, obiščite lokalno trgovino s strojno opremo. Brusilno sredstvo
vstavite v lonec in tesno zaprite pokrov. Prepričajte se, da je peskalnik
izklopljen, nato pa zračni kompresor namestite na dno ročaja.
Zaščitite se z rokavicami, zaščitnimi očali in delovnimi čevlji, brušenje
iz pištole je lahko škodljivo. Pištolo usmerite proti površini, ki jo želite
peskati, in jo vklopite, nastavite pretok zraka in začnite s peskanjem.
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• Tega izdelka ne usmerjajte proti ljudem ali živalim.
• Nosite zaščitne rokavice, očala in delovne čevlje.
• Hranite izven dosega otrok.
• Izdelek je izdelan iz materiala visoke gostote,
uporabljajte ga previdno.
• Ta izdelek je vnetljiv, zato se držite ločeno od odprtega ognja.

GARANCIJA
• Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo
lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g,
1235 Radomlje, Slovenija in zahtevate brezplačno zamenjavo ali
vračilo vrednosti neprimernega izdelka.
• Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa.
Rok uporabnosti izdelka je 24 mesecev od datuma prejema
izdelka.

KONTAKT
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

