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ПИСТОЛЕТИ 
ЗА ПУ ПЯНА 

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
   

- Професионален начин за нанасяне на пяна при монтиране на рамки на прозорци и врати 
- Последователно нанасяне на големи количества PU пяна 
- Улеснено нанасяне на пяната в тесни пролуки 

 
ПИСТОЛЕТ PRO 

- Изключителен дизайн с алуминиево тяло на 
пистолета 

- Система, улесняваща употребата 
- Максимална продукция и разширение на 

пяната 
- Непрекъснато снабдяване с пяна от началото 

до края на флакона  
- По-добър контрол на тесни места 
- Цялостна консумация на флакона  
- Без усложнения в етапа на почистването по 

време на работните почивки 
- Уплътнението на продукта за изтичането на 

газта издържа седмици  
- Флаконът може да бъде адаптиран към всеки 

вид продукт на пазара 
- При употребата или смяната на флакон няма 

загуба на продукта 
- Икономична употреба чрез коригиране на 

потока 
- Перфектно удобство за работа благодарение 

на ергономично оформена дръжка  

 

             
  
Тяло: алуминиева основа  
Адаптор: метална муфа със стандартна резба 
Накрайник: метален накрайник с вътрешно тефлоново 
покритие  
Оборудване: разтягаща се пластмасова сламка 
Нетно тегло: 455 г. 
 

ПИСТОЛЕТ EURO 
- Лесен за употреба и удобен за работа  
- Икономична употреба 
- Сигурно затваряне, не позволяващо загуба на 

пяна 
- Универсален адаптор 
- Твърда и устойчива структура 
- Перфектно уплътняване на иглата и 

накрайника 
- Бърза и лесна поддръжка 

 
 

 

              
Тяло: покритие с никел върху стоманена основа 
Адаптор: метална муфа със стандартна резба 
Накрайник: метален накрайник 
Оборудване: разтягаща се пластмасова сламка 
Нетно тегло: 565 г. 

ПИСТОЛЕТ STD 
- Бърза и лесна поддръжка 
- Икономична употреба чрез приспособяване на 

потока на материала 
- Сигурно затваряне, не позволяващо загуба на 

материал 
- Универсален адаптор 
- Твърда и устойчива структура 
- Перфектно уплътнение на иглата и накрайника 
- Лесна за употреба система 

 
 
 
 
 
 

 
 

              
Тяло: стоманен накрайник, покрит с никел и чугунен 
корпус 
Адаптор: метална муфа със стандартна резба 
Накрайник: метален накрайник 
Нетно тегло: 380 г. 
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ПИСТОЛЕТИ 
ЗА ПУ ПЯНА 

ПИСТОЛЕТ ECO 
- Лесен за употреба и удобен за работа  
- Икономична употреба 
- Сигурно затваряне, не позволяващо загуба на 

материал 
- Лесна и бърза поддръжка 
- Леко тяло от пластмаса за пистолети 

 
              
Тяло: пластмаса (полиетиленова основа)  
Адаптор: метална муфа със стандартна резба 
Накрайник: метален накрайник 
Нетно тегло: 240  
 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
УПОТРЕБА: вземете флакон с пяна и го разклатете добре. Завийте флакона върху пръстена на адаптора, докато 
бъде здраво поставен, като внимавате да не нараните резбата. Леко натиснете спусъка, за да започне 
изтичането на пяната. Регулирайте потока чрез завъртане на кръглия регулатор. Пръскането на пяната може да 
бъде контролирано чрез спусъка на пистолета.  
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ: Частично или изцяло използван флакон пяна може да бъде оставен на 
пистолета (за кратко време). Почистете възможно най-скоро пистолета след развиването на празния флакон с 
цел избягване на втвърдяване на пяна вътре в пистолета. След като веднъж пяната се втвърди вътре в 
пистолета, разтворителите не могат да я разтворят. Почиствайте пистолета с препоръчвания TYTAN 
PROFESSIONAL Чистител или друг препарат, предназначен за почистване на ПУ пени. Други разтворители могат 
да причинят повреда на пистолета. НИКОГА НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ ПИСТОЛЕТА С ВОДА. По време на 
почистването оставете чистителя вътре в пистолета за две минути, но не повече от няколко минути. Отстранете 
разтворителя от пистолета чрез натискане на спусъка. Повторете този процес докато разтворителя излиза от 
пистолета напълно чист, без замърсяване с пяна. Когато пяната се втвърди в пистолета, развъртете колелото за 
регулиране и махнете иглата. Почистете иглата с не-абразивен продукт. Втвърдената пяна може да повреди 
пистолета. Намажете с масло иглата преди да я поставите обратно. Не забравяйте да почиствате от прясна пяна 
мястото на главата с почистващ продукт за да предотвратите запечатването на клапата за проверка със 
засъхваща пяна. По този начин, след като махнете по-късно флакона, пяната няма да изтича от пистолета ще 
избегнете и залепването на следващия флакон за главата на пистолета.   
Вероятни аварии: Пяната може да изтича дори и когато пистолета е изключен: в случай на теч развъртете 
флакона и отстранете пяната от вътрешността на пистолета и го изплакнете с чистител, внимателно почистете 
иглата от засъхналата пяна, развийте предния накрайник, използвайки клещи. Проверете дали не е запушен. Ако 
е запушен, внимателно го почистете. Предният накрайник ще се износи с времето, което причинява 
неконтролирано изтичане на пяната. Тогава пистолета трябва да се замени с нов. Ако флакона е блокиран върху 
клапана на пистолета опитайте се внимателно да го развиете. Ако флакона е вече празен, отстранете останалия 
газ в него и само тогава се опитайте да го махнете. Ако флакона не е празен бъдете внимателни, тъй като 
ФЛАКОНА Е ПОД НАЛЯГАНЕ И МОЖЕ ДА СЕ ПРЪСНЕ, АКО СЕ ПРОБИЕ.  
  
ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Брой в кутия Брой в голям кашон 

1 40 
 
 
С публикуването на настоящия Списък с Технически Данни, предишните издания не са повече валидни.  
Информацията, съдържаща се в настоящото, се предлага добросъвестно на основа на изследването на Селена и се счита за точна. Все пак, тъй 
като условията и методите на употреба на нашите продукти са извън контрола ни, настоящата информация не трябва да се използва като 
заместител на тестовете на клиента в уверение, че продуктите на Селена напълно отговарят на специфичната Ви употреба. Единствената 
гаранция на Селена е, че продукта отговаря на съвременните търговски спецификации.  Единственото ви право за нарушаване на тази гаранция 
се ограничава до връщане на покупната цена или замяна на продукт, за който се доказва, че не отговаря на гаранцията. Selena Co. S.A. изрично 
се отрича от каквато и да друга изразена или загатната гаранция за съответствие на специфична цел или търговски качества. Selena се отрича 
от отговорност за инцидентни или произтичащи вреди. Предложенията за употреба не трябва да се считат за подбуди за нарушение на каквито и 
да са патентни права.   

 
 
 
 


