
6311397 - BISON HOT MELT GLUE GUN SUPER ΜΠΛΊΣΤΕΡ ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ

GLUE GUN SUPER / PROMATIC
ΠΙΣΤΌΛΙ ΚΌΛΛΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΎΠΟΥ "ΚΆΝ' ΤΟ ΜΌΝΟΣ ΣΟΥ" ΚΑΙ
ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Πιστόλι κόλλας για εργασίες τύπου "κάν' το μόνος σου" και
ημιεπαγγελματική χρήση.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει πολλά πορώδη και μη πορώδη υλικά σε δευτερόλεπτα,
όπως ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, δέρμα,
υφάσματα και πολλά πλαστικά. ∆ιαθέτει υψηλή ικανότητα
τήξης και είναι κατάλληλο για εργασίες τύπου "κάν' το μόνος
σου" και όλες τις επισκευές στο σπίτι. Κολλάει σχεδόν όλα τα
υλικά γρήγορα, με ακρίβεια, μόνιμα και αξιόπιστα. Ιδανικό
για στερέωση, επισκευή, μόνωση και στεγανοποίηση. Για
παράδειγμα, χαλιά, σόλες και τακούνια παπουτσιών, τοποθέτηση
ξυλοσανίδων, σοβατεπί ή για την κόλληση πλακιδίων που έχουν
ξεκολλήσει. Πολυλειτουργικό.
Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE, καθώς και θερμοευαίσθητα υλικά.
Στοιχεία στήριξης ή αντικείμενα υπό μόνιμη τάση.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Θερμοκρασία τήξης: 190°C  
· Ροή κόλλας: 20g/min  
· Ισχύς: 60W  
· Ισχυρό, γρήγορο και απλό   ∆ιαφανές  
· Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες  
· Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως +70°C  
· ∆εν συρρικνώνεται, δεν παλιώνει  
· Χωρίς διαλύτες  
· Ανθεκτικό σε υπεριώδες φως, σκόνες πλυσίματος και
 απορρυπαντικά  
· Καλή ηλεκτρική μονωτική ικανότητα  
· Πλήρωση ρωγμών

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πιστόλι
θερμόκολλας, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Η τήρησή τους θα μειώσει την πιθανότητα πρόκλησης ακούσιου
τραυματισμού λόγω εγκαύματος ή ηλεκτροπληξίας.
Προσωπική ασφάλεια:  Η επαφή με το καυτό ακροφύσιο ή τη
λιωμένη κόλλα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Να διατηρείτε
πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην επιχειρείτε ποτέ να
επιταχύνετε τη διαδικασία ψύχρανσης, κρατώντας το πιστόλι
κάτω από τη βρύση. Να το αφήνετε πάντα να κρυώσει με φυσικό
τρόπο. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για βλάβες ή ρωγμές. Για
λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι κόλλας, αν έχει
υποστεί βλάβη.
Απαιτήσεις επιφάνειας:  Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να
είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λιπαρότητα. Εάν
κριθεί απαραίτητο, εκτραχύνετε τις λείες επιφάνειες προτού
εφαρμόσετε την κόλλα για καλύτερη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
When using this hot melt glue gun, always follow basic safety
precautions. Put gun in clamp and plug in the outlet. Insert
glue stick Ø 11 mm into glue gun and allow to warm up for 5-8
minutes. Squeeze trigger to apply glue on the harder material
and do not apply to thinly. Press parts firmly within 15-20
seconds. The connection is solid and can be loaded within 2
minute (depending on thickness of glue layer). The final bond
strenght is reached after 2 hours. Important: Timely insert a new
glue stick behind the old one in order to avoid overheating.
Avoid contact with hot nozzle. When gun is not in use for 60
minutes or longer, unplug cord from the outlet. Apply the glue
in beads on flexible materials and in beads or dots on hard
materials. Larger surfaces are difficult to bond because glue may
solidify before applied to entire surface. Bonding strenght is the
best when the parts are joined as soon as the glue is applied.
After loading a new cartridge, instead allow the gun to heat up
again.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Τα υπολείμματα κόλλας που έχουν
στεγνώσει μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.
Σημεία προσοχής:  Το εργαλείο αυτό πρέπει να τοποθετείται στη
βάση του, όταν δεν χρησιμοποιείται. Προορίζεται για χρήση
σε εσωτερικούς χώρους μόνο. Ποτέ μην αφήνετε το πιστόλι
κόλλας χωρίς επιτήρηση, εάν είναι ακόμα θερμό ή εάν είναι
συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος. Ορισμένα υλικά είναι
ευαίσθητα στη θερμότητα και μπορεί να υποστούν φθορά από
το θερμό ρύγχος ή ακόμα και από τη θερμόκολλα. Ποτέ μην
αφαιρείτε τις ράβδους κόλλας από το πιστόλι κόλλας, καθώς
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο μηχανισμό. Μην
τοποθετείτε ποτέ άλλα αντικείμενα στο πιστόλι κόλλας εκτός
από τις συνιστώμενες ράβδους κόλλας. Να είστε προσεκτικοί
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πιστόλι κόλλας κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι κόλλας σε εκρηκτικά
περιβάλλοντα.

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Promatic: 1 Πιστόλι κόλλας, 3 ράβδοι κόλλας

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Μετά τη χρήση, αφήστε το πιστόλι κόλλας να κρυώσει εντελώς
προτού το φυλάξετε. Όταν δεν χρησιμοποιείται, το πιστόλι
κόλλας πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και ασφαλές μέρος,
όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
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