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INFORMACJA TECHNICZNA                                     
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE 
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
 

 
 
 

 

 

 

Zestaw zawiera :  

Pistolet do przedmuchiwania  

Jednorazowa głowica z rurką ssącą x 2 szt  

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 Połącz wężyk z aplikatorem 

 Przymocuj aplikator do aluminiowego korpusu pistoletu 

 Połącz i przykręć korpus do puszki z produktem 

 Podłącz pistolet do linii zasilania powietrzem 

 Wyreguluj natrysk za pomocą obracanej przedniej dyszy  (dysza umożliwia regulację 

szerokości natrysku do 5 mm) 

 Maksymalne ciśnienie robocze  : 10 bar 

Produkt jest wyposażony w uniwersalną dyszę rozpylającą, którą można wyrzucić wraz z pustą 

puszką. W razie potrzeby dyszę można wyczyścić zanurzając ją w niewielkiej ilości rozpuszczalnika  

(jest ona wykonana z materiału odpornego na rozpuszczalniki). W międzyczasie można kontynuować 

pracę używając drugiej czystej dyszy. 

Ograniczenie odpowiedzialności:  

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w 
konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.  

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i 
kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do okreś lonego celu i czy produkt jest odpowiedni do 
sposobu użytkowania przez użytkownika. 

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub 
karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON. 

 

 

 
 

  ZESTAW DO APLIKACJI  

POWŁOKI OCHRONNEJ 

RANGERS 

 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia 
nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub 
użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 
 
                                                                                                                                                                                                               TROTON Sp. z o.o.  
                                                                                                                                                                                                               Ząbrowo, Poland.  
 

 


