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R-CFS+GUN-600 Pistol aplicator manual

Pistol profesional pentru cartușe de ancore chimice R-CFS+KERII și R-CSF+RV200

Informaţii despre produs

1.	Faceți  gaura  la diametrul  și  adâncimea  dorită  pentru  dimensiunea  armăturii  utilizate.
2.	Curățați  bine gaura  cu ajutorul  periei  și  a pompei  de mână  de cel  puțin  patru  ori  înainte  de instalare.
3.	 Introduceți  folia  în pistol  și  atașați  mixerul.
4.	Se distribuie  până  se obține  o culoare  uniformă  (min. 10 cm).
5.	 Introduceți  mixerul  în partea  inferioară  a orificiului  de găurit  și  introduceți  rășina,  îndepărtându-l  încet  pe măsură  ce gau

ra este  umplută  la 70% din adâncimea  sa.
6.	 Introduceți  imediat  armătura,  încet  și  cu o mișcare  ușoară  de răsucire.  Îndepărtați  orice  rășină  excesivă  în jurul  gaurii  îna

inte  de a se fixa  și  lăsați-o  neperturbată  până  ce timpul  de întărire  scade.
7.	Atașați  dispozitivul  de fixare  și  strângeți  piulița  la cuplul  necesar.

Ghid de instalare

Caracteristici
•	 Funcționare  manuală  - nu este  nevoie  de ali

mentare  externă
•	 Tipul  de pistol  folosit  pentru  ancorare  depin

de strict  de tipul  cartușului
•	 Injecție  de rășină  rapidă  și  fără  efort
•	 Dispozitiv  de distribuire  convenabil  pentru

aplicații  multiple
•	 Design  robust  pentru  toate  condițiile  locului

de munca

Aplicaţii
•	 Pistol  dedicat  pentru  sistemul

CFS+  de 600 ml
•	 Utilizare  pentru  o gamă  largă

de aplicații  de fixare  în con
strucții  din beton și  zidărie  so
lidă
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Informaţii despre produs

Cod produs
Descriere Potrivit pentru Culoare

- - -

R-CFS+-GUN Cartuș  300 ml RV200,  RM50, RP30 -

R-CFS+GUN-600 600 ml CFS  + PISTOL RV200,  RM50, RP30 transparent

R-GUN-CFS+300-P Cartuș  300 ml RV200,  RM50, RP30 transparent

Date tehnice

Cod produs Descriere
Cantitate [buc] Greutate [kg]

Coduri de bare
Cutie Exterior Palet Cutie Exterior Palet

R-CFS+-GUN Cartuș  300 ml 1 12 180 1.03 12.3 215.1 5906675239804

R-CFS+GUN-600
600 ml CFS  +

PISTOL
1 1 100 1.00 1.00 130.0 5906675379289

R-GUN-CFS+300-P Cartuș  300 ml 1 1 1.06 1.06 5906675432298


