
ČO BALÍK OBSAHUJE

• 1x pieskovacia pistol

POPIS

INŠTRUKCIE

Multifunkčná pieskovacia pistol
INŠTRUKCIE

AKO POUŽIŤ

INŠTRUKCIE

ŠPECIFIKÁCIA
• Spotreba vzduchu: 700 cfm.
• Objem: 9,5 litra.
• Hmotnosť: 810 gramov.
• Dĺžka: 255 milimetrov.
• Prívod vzduchu: 1/4 "NPT.
• Spotreba vzduchu: 260 l / min.

UPOZORNENIE
• Nemierte týmto výrobkom na ľudí alebo zvieratá.
• Noste ochranné rukavice, okuliare a pracovnú obuv.
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Výrobok je vyrobený z materiálu s vysokou hustotou, používajte 
ho opatrne.
• Tento výrobok je horľavý, uchovávajte mimo dosahu otvoreného 
ohňa.

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku si 
môžete uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovinsko a požiadať o bezplatnú výmenu alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného výrobku.
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. 
Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

Pieskovacia pištoľ sa používa na čistenie rôznych povrchov. Používa 
vysokorýchlostný tlak vzduchu na čistenie hrdze, odstraňovanie korózie 
laku, ...
Odporúčania, aké abrazívne činidlo potrebujete pre svoj projekt, nájdete 
v miestnom železiarstve. Vložte abrazívne činidlo do hrnca a pevne 
zatvorte veko. Uistite sa, že je pieskovač vypnutý, a potom nainštalujte 
vzduchový kompresor na spodok držadla. Chráňte sa rukavicami, ochran-
nými okuliarmi a pracovnou obuvou, tryskanie abrazíva z pištole môže byť 
škodlivé. Namierte pištoľ na povrch, ktorý chcete pieskovať, a zapnite ju, 
upravte prúdenie vzduchu a začnite pieskovať. E-mail: support@d4web.eu

Адрес: D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.

Pokrywka

Garnek

Metalowa
dysza

Zawór 
regulacyjny

Włącznik/
wyłącznik

Uchwyt
 antypoślizgowy

Przystawka do 
kompresora powietrza

• Prenosné a ľahko skladovateľné.
• Nastaviteľné pieskovanie s preferovaným prúdením vzduchu.
• Nízka hmotnosť zabraňuje svalovej únave a nepohodliu.
• Ergonomický dizajn umožňuje pohodlné pieskovanie a úplnú kontrolu 
nad nástrojom.
• Je to ručný pieskovač, ktorý vám umožní odstrániť hrdzu, vodný kameň 
a koróziu aj v tesných priestoroch.
• Vzduchový kompresor a abrazívne činidlá nie sú súčasťou dodávky.
• Odporúčanými abrazívnymi prostriedkami sú piesok, sóda bikarbóna, 
sklo, oceľ, oxid hlinitý, škrupiny vlašských orechov a karbid kremíka.


