
Date tehnice

Material

Material cilindru stabil de presiune din aluminiu, mâner ergonomic din cauciuc

Aplicare

Pentru o aplicare rapidă și ușoară a materialelor de etanșare AEROSANA VISCONN și AEROSANA VISCONN FIBRE din cartusurile de aluminiu, pe
substraturi minerale sau non-minerale netede sau aspre, substraturi precum lemn, plăci din lemn, OSB, piatră, tencuiala, beton etc.

Pentru utilizare cu compresoare de aer capabile de până la 6,8 bari (100 psi), 300 l/min debit de aer.

Forme de livrare

Art.Nr. GTIN Conţinut Greutate

1AR02714 4026639227140 1 Bucati 1,6 kg

Avantaje

Lucrați mai rapid: aplicarea etanșantului într-o singură etapă de lucru

Aplicarea precisă a materialului: setarea 1 pentru o linie de etanșant pentru închiderea îmbinărilor, setarea 2 pentru pulverizarea și etanșarea
suprafețelor

Permite persoanei care aplică să lucreze cu o singură mână

Nu este necesară perie

Presiune: până la 6,8 bari (100 psi)

Condiții generale

Conectați AEROFIXX la un compresor cu un debit de aer > 300 l/min. Reglați presiunea la 6 bari. Puteți selecta cu ușurință rotind capul de pulverizare
între aplicare pentru o linie de etanșant sau aplicare prin pulverizare.

AEROFIXX Pistol de aplicare pentru batoanele din sistemul AEROSANA

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua
modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și

detaliile de construcție pot fi găsite în

documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia

de asistență tehnică pro clima la +49 (0)

6202 278245. 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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