101 GUN

Funktionell fogpistol i solid metall
• Passar till alla standard

fog- och limpatroner

• Kraftöverföring 7:1

för lätt pumpning
och jämn mängd

• Ytlösningsknapp med

anti drip funktion
för hög precision

• Integrerat

punkteringsfunktion för
härdat massa i patronpip

• Korrosionsbeständig

pistong och
glidkomponenter

• Stötsäker
• Zinkbelagt stålram

och handtag

101 serien – från leverantören av

i Sverige.

www.101.as

PRODUKTINFORMATON – 101 Gun

2 av 2

EGENSKAPER

TEKNISK INFORMATION

101 GUN er stötsäker och passar til alla standard fog- och limpatroner. Den har kraftöverföring
7:1 för lätt pumpning och jämn mängd, och en anti
drip funktion som ger bättre precision och förhindrar spill genom att trycket från kolven till pistolen
släpps upp. 101 GUN har integrerat punkteringsverktyg som används om massan har härdat i pipen
på patronen efter tidigare användning. Den har
även zinkbelagt stålram och handtag, samt korrosionsbeständig pistong och glidkomponenter.

Kulör: Röd

FÖRPACKNING
Förpakning
1 stk

Art.nr

RSK-nr

T599670

3829411

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Fogning, tätning och limning med alla
standard fog- och lim patroner.

BRUKSANVISNING
1. Tryck in den blanka utlösningsknappen
på handtagets bakkant
2. Dra ut bygeln
3. Sätt i fogpatronen (glöm inte att skära
av toppen på patronen först)
4. Pumpa tills det blir motstånd
5. Tryck in den blanka utlösningsknappen efter
användning så att trycket försvinner.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan
inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid
att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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