
 
 
 
 
 
 

Technický list 07.01Profi aplika čné pištole na kartuše  

 

Výrob ok – HKS 12 COX   Profi aplikačná pištoľ na kartuše rámová (HKS 12) určená pre aplikáciu tmelov 
alebo lepidiel z PE a AL kartuší. 
 

Vlastnosti   � Okamžitá použiteľnosť, jednoduchá obsluha; 
� Pri ukončení prítlaku spätný krok pre zamedzenie vytekania tmelu z 
kartuše; 
� Ľahké materiály umožňujúce prácu po dlhšiu dobu bez zvýšenej únavy; 
 

Použitie   - Pred vložením kartuše stlačiť poistku na konci pištole; 
- Vytiahnuť vytláčací piest na maximum a vložiť pripravenú kartušu; 
- Tmel aplikujeme pri opakovanom stlačení spúšte aplikačnej pištole; 
- Aplikáciu prerušiť ukončením prítlaku na spúšť a slačiť poistku na  
  konci pištole; 
 

Balenie   HKS 12 COX šesťhranný profil 12 ks / kartón 
   

Výrob ok - MK5 SKELET,  
PRO 2000 

 Profi aplikačná pištoľ na kartuše tmelov alebo lepidiel z  PE alebo AL kartuší. 
 

Vlastnosti   � Masívny posuvný segment umožňujúci aplikáciu bez prekĺznutia vodiacej 
tyče; 
� Konštrukcia mechanizmu z ľahkých zliatin s vysokou pevnosťou; 
� Dlhá funkčnosť a životnosť; 

Použitie   - Pred vložením kartuše (PRO 200) presunúť spúšť do maximálnej polohy  
  vpred – ku špičke; 
- Pred vložením kartuše (MK5 SKELET) stlačiť poistku na konci pištole 
- Vytiahnuť vytláčací piest na maximum a vložiť pripravenú kartušu; 
- Tmel aplikovať pri opakovanom stlačení spúšte aplikačnej pištole; 
- Aplikáciu prerušiť ukončením prítlaku na spúšť a presunúť spúšť do polohy  
  vpred – ku špičke pištole (PRO 200); 
- Aplikáciu prerušiť ukončením prítlaku na spúšť a stlačením poistky na  
  konci pištole (PRO 200); 
 

Balen ie  Voľne po 1 ks   
    

Aktualiz ácia  Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 26.10.2002 
    

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 
najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 
žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je 
povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie.  
 


