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. 1x smilšu strūklas pistole

APRAKSTS

- Pārnēsājama, viegli uzglabājama un transportējama. 
- Regulējama smilšu strūklas pistoles jauda ar vēlamo gaisa plūsmu. 
- Vieglā masa novērš muskuļu nogurumu un diskomfortu.
- Ergonomisks dizains nodrošina ērtu smilšu strūklas smidzināšanu un 
pilnīgu rīka kontroli. 
- Tas ir rokas smilšu strūklas aparāts, kas ļaus noņemt rūsu, kaļķakme-
ni un koroziju pat šaurās vietās. 
- Gaisa kompresors un abrazīvie līdzekļi nav iekļauti komplektā. 
- Ieteicamie abrazīvie līdzekļi ir smiltis, dzeramā soda, stikls, tērauds, 
alumīnija oksīds, valriekstu čaumalas un silīcija karbīds.

INSTRUKCIJAS

Daudzfunkcionāla smilšu strūklas pistole
INSTRUKCIJAS

KĀ LIETOT

INSTRUKCIJAS

SPECIFIKĀCIJAS

Gaisa patēriņš: 700 cfm.
Ietilpība: 9,5 litri.
Svars: 810 g.
Garums: 255 mm.
Gaisa padeve: 1/4 ″ NPT.
Gaisa patēriņš: 260 l/min.

BRĪDINĀJUMI
- Nevirziet šo izstrādājumu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Valkājiet aizsargcimdus, aizsargbrilles un darba apavus.
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Izstrādājums ir izgatavots no augsta blīvuma materiāla, lietojiet to 
uzmanīgi.
- Šis izstrādājums ir viegli uzliesmojošs, lūdzu, turiet to prom no atklātas 
liesmas.

GARANTIJA

KONTAKTI

Garantija ir spēkā 24 mēnešus no iegādes datuma. Jūs varat 
pieprasīt garantiju no D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovēnija, pieprasot bezmaksas nomaiņu vai neatbil-
stošā produkta vērtības atmaksu.
- Nosūtiet mums e-pastu, norādot pasūtījuma numuru un pirku-
ma datumu. Produkta derīguma termiņš ir 24 mēneši no produk-
ta saņemšanas dienas.

Smilšu strūklas pistoli izmanto dažādu virsmu tīrīšanai. Tā izmanto 
lielu gaisa spiedienu, lai notīrītu rūsu, noņemtu krāsu koroziju,..
Lai saņemtu ieteikumus par to, kādi abrazīvie līdzekļi nepieciešami 
jūsu projektam, dodieties uz vietējo būvmateriālu veikalu. Ielieciet 
abrazīvo līdzekli traukā un cieši aizveriet vāku. Pārliecinieties, ka 
smilšu smidzinātājs ir izslēgts, pēc tam uzstādiet gaisa kompresoru 
uz roktura apakšējās daļas. Aizsargājiet sevi ar cimdiem, 
aizsargbrillēm un darba apaviem, jo abrazīvais līdzeklis, kas nāk no 
strūklas pistoles, var būt kaitīgs. Novirziet pistoli uz virsmu, kuru 
vēlaties sasmidzināt, un ieslēdziet pistoli, noregulējiet gaisa plūsmu 
un sāciet smilšu strūklas smidzināšanu.

E-pasts: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovēnija.
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