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PRO Pistole pro PU pěny  
 
PRO pistole pro PU pěny je skvělý nástroj pro profesionální použití. Díky použití pistole, je nanášení 
polyuretanové pěny mnohem jednodušší a rychlejší, protože pistole zrychluje aplikaci pěny. Dále zajišťuje přesnější 
aplikaci a snižuje množství odpadu a zvyšuje výtěžnost (zabraňuje nadměrnému nanášení pěny atd.). K nastavení 
stálého průtoku pěny a zvýšení pracovního pohodlí slouží speciální kolečko na spoušti. Rovná tryska zajišťuje stálý 
tlak pro bezchybné rozložení pěny. Pistole je určena k vícenásobnému použití.   
 
VÝHODY 

- ekonomická aplikace (lepší kontrola průtoku pěny)  
- pohodlné držení díky ergonomické rukojeti 
- exklusivní design, hliníkové tělo pistole 
- jednoduché používání 
- přesná aplikace pěny – žádný odpad nebo nepořádek 
- zdokonalené ovládání v úzkých prostorech 
- vhodné pro PU pistolové pěny a další pěny dostupné na trhu  

 
BĚŽNÁ POUŽITÍ 

- profesionální aplikace pěny (např. montáže rámů dveří a oken) 
- opakované nanášení velkého množství PU pěny 
- nanášení pěny v úzkých otvorech 

  
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Návod k použití  
Před použitím dózu s pěnou protřepat. Dózu pevně našroubovat na ventil pistole. Nepoškodit závity! Lehce stisknout 

spoušť. Množství pěny je možné regulovat nastavením regulačního kolečka. Průtok pěny může být ovládán také 
spouští pistole. 
 
Údržba a čistění. Na pistoli lze zanechat částečně nebo úplně prázdné dózy s pěnou. Po odstranění dózy s pěnou, 
okamžitě vyčistit pistoli, aby pěna nevytvrdla uvnitř. Není nutné čistit pistoli, jestliže je dóza s pěnou (i prázdná) 
našroubována na pistoli. Jestliže pěna vytvrdne uvnitř pistole, nelze ji odstranit rozpouštědlem. Čistit pistoli 
doporučeným  TYTAN Čistič PU pěn nebo jiným prostředkem určeným k čistění polyuretanové pěny. Jiné 

rozpouštědlo může pistoli poškodit. NIKDY NEČISTIT VODOU! Během čistění nechat Čistič PU pěn působit uvnitř 
pistole 2 minuty. Čistič vypustit stiskem spouště. Opakovat dokud není vypuštěný čistič čistý, bez znečistění pěnou. 
Jestliže pěna vytvrdne uvnitř pistole, odšroubovat regulační kolečko a odstranit jehlu. Nečistit jehlu broušením. 
vytvrzená pěna může poškodit pistoli. Promazat jehlu a vrátit ji do pistole. Čističem odstranit čerstvou pěnu tak aby 
zpětná záklopka nebyla blokována.   
Časté závady. Pěna může vytékat, i když pistole není užívána: v tomto případě odšroubovat dózu a odstranit pěnu 
z pistole, poté ji ponořit do Čističe. Opatrně očistit jehlu od vytvrzené pěny.  – Povolovacím klíčem odšroubovat 

přední trysku. Zkontrolovat jestli není ucpaná, jestliže ucpaná je, opatrně ji vyčistit.  – Přední tryska se časem 
opotřebuje, což způsobuje nekontrolovatelný únik pěny. Nahradit starou pistoli za novou. Jestliže se dóza zasekne v 
pistoli : - Zkusit ji opatrně odšroubovat. Jestliže je dóza prázdná, vypustit zbývající plyn a pak ji zkusit sundat. 
Jestliže není prázdná, postupovat opatrně DÓZA JE POD TLAKEM A JESTLIŽE DOJDE K POŠKOZENÍ MŮŽE 
EXPLODOVAT.   
 
 



TECHNICKÝ LIST

                                                                                                                                                
2014-17-04    

Strana 2 ze 2  

 

Selena Bohemia s.r.o., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 

tel.: +420 416 837 387, fax: +420 416 837 401 
e-mail: infocz@selena.com, www.tytan.cz 

 

 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Nikdy nemířit na osoby nebo zvířata. Vždy nosit ochranné brýle. Postupovat podle návodu výrobce. Používat 
dostatečnou ochranu obličeje a rukou. Chránit před dětmi. Nepoužívat v uzavřených prostorech, nebo zajistit 
dostatečnou ventilaci. Seznam materiálů, ze kterých je pistole vyrobena vám na žádost zašleme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informace zde obsažené jsou nabízeny v dobré víře založené na výzkumu f. Selena a měly by být přesné. Nicméně, 
protože podmínky a způsob použití výrobku jsou mimo naší kontrolu, tyto informace by neměly být použity jako 
náhrada za zákaznický test, které zjištují, že výrobky Seleny jsou plně vyhovující pro naše konkrétní použití. Selena 
pouze zaručuje, že výrobek splňuje konkrétní prodejní normy. Náprava při porušení této záruky je omezena na 
navrácení pěněz, nebo za výrobek jiný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznává všechny jiné záruky požadované 
za špatné použití nebo prodej výrobku. Selena neuznává odpovědnost za žádná náhodná poškození. Návrhy na 
použití by nesmějí být použity pro porušování patentu.  
 


