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• 1x Pískovací pistole

POPIS

POKYNY

Multifunkční pískovací pistole
POKYNY

JAK TO POUŽÍVAT

POKYNY

SPECIFIKACE
• Spotřeba vzduchu: 700 cfm.
• Objem: 9,5 litru.
• Hmotnost: 810 gramů.
• Délka: 255 milimetrů.
• Přívod vzduchu: 1/4″ NPT.
• Spotřeba vzduchu: 260 l/min.

VAROVÁNÍ
• Nemiřte tímto produktem na člověka nebo zvíře.
• Používejte ochranné rukavice, brýle a pracovní obuv.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Výrobek je vyroben z materiálu s vysokou hustotou, používejte 
jej opatrně.
• Tento výrobek je hořlavý, chraňte jej před otevřeným ohněm.

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku 
můžete uplatnit u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radom-
lje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení 
hodnoty nevhodného produktu.
Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. 
Výrobek má trvanlivost 24 měsíců od data převzetí výrobku.

Pískovací pistole slouží k čištění různých povrchů. Používá vysokory-
chlostní tlak vzduchu k čištění rzi, odstraňování koroze laku, ...
Doporučení, jaký druh abrazivního prostředku pro svůj projekt potřebu-
jete, získáte v místním železářství. Vložte abrazivní prostředek do hrnce 
a pevně zavřete víko. Ujistěte se, že je pískovač vypnutý, a poté nainsta-
lujte vzduchový kompresor na spodní část držadla. Chraňte se rukavice-
mi, ochrannými brýlemi a pracovní obuví, tryskání abraziva z pistole může 
být škodlivé. Namiřte pistoli na povrch, který chcete pískovat a zapněte 
pistoli, upravte proudění vzduchu a začněte pískovat.

E-mail: support@d4web.eu
Адрес: D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.
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• Přenosný, snadno skladovatelný a transportovatelný.
• Nastavitelné pískování s preferovaným prouděním vzduchu.
• Nízká hmotnost předchází svalové únavě a nepohodlí.
• Ergonomický design umožňuje pohodlné pískování a úplnou kontrolu 
nad nástrojem.
• Jedná se o ruční pískovač, který vám umožní odstranit rzi, vodní kámen 
a korozi i ve stísněných prostorách.
• Vzduchový kompresor a abrazivní prostředky nejsou součástí dodávky.
• Doporučenými abrazivními prostředky jsou písek, jedlá soda, sklo, ocel, 
oxid hlinitý, skořápky vlašských ořechů a karbid křemíku.


