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4. Odci¹æ koñcówkê mieszalnika w celu uzyskania otworu odpowiedniej wielkoœci (rys. 1).
5. W³o¿yæ zestaw do pistoletu dozuj¹cego w sposób pokazany na powy¿szym rys. 2.
6. Trzymaæ mieszalnik skierowany ku górze i nastêpnie ustaliæ zestaw w gnieŸdzie pistoletu,
przyciskaj¹c spust 2 do 3 razy. Nie nale¿y u¿ywaæ pierwszych 15 cm materia³u, które wyp³ynie
z mieszalnika.
7. Po wykonaniu ww. czynnoœci zestaw jest gotowy do u¿ycia i mo¿e byæ skierowany
w dowolnym kierunku.
Przechowywanie oraz ponowne u¿ycie czêœciowo zu¿ytego zestawu.
1. Pozostawiæ mieszalnik z wype³nionym materia³em, który utwardzi siê ale bêdzie dzia³a³
jako uszczelniacz. Mo¿na równie¿ usun¹æ mieszalnik oraz ogranicznik i za³o¿yæ oryginaln¹
zaœlepkê oraz nakrêtkê zabezpieczaj¹c¹.
2. W przypadku ponownego u¿ycia nale¿y usun¹æ stary mieszalnik lub oryginaln¹ zaœlepkê
i nakrêtkê zabezpieczaj¹c¹ i wykonaæ powy¿sze instrukcje 1–7 zak³adaj¹c nowy mieszalnik.

Materia³ jest w³asnoœci¹ ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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CIM
SPEC JALIST YCZNE MATERIA£Y POW£OKOWE
POW£OKA ANTICOR CIM 1000TG – ZESTAW 750 MIX
CIM 1000 TG utwardza siê tworz¹c elastyczn¹,
odporn¹ na promieniowanie UV i nieprzepuszczaln¹ dla wody pow³okê elastomerow¹. Wi¹¿e siê
trwale i bardzo agresywnie z wiêkszoœci¹ pod³o¿y.
ANTICOR CIM 1000 TG mo¿e byæ dostarczany tak¿e w postaci zestawu 750 MIX i wówczas
jest dozowany za pomoc¹ pistoletu sterowanego
rêcznie, pneumatycznie lub zasilanego bateriami.
Sk³adniki pow³oki mieszaj¹ siê automatycznie podczas przepychania przez mieszalnik nak³adany na
zestaw.
Zestaw 750 MIX jest idealnym rozwi¹zaniem do
uszczelniania ma³ych powierzchni, takich jak z³¹cza, pêkniêcia itp.
Jest ³atwy w u¿yciu a tak¿e pomaga w utrzymaniu
porz¹dku w miejscu pracy.
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Jeden zestaw 750 MIX wystarcza na pokrycie powierzchni 0,42 m o gruboœci 1,5 mm.

Instrukcja u¿ytkowania

Wszystkie czynnoœci wymienione w punktach 1-7 nale¿y wykonaæ z koñcówk¹ mieszalnika skierowanym do góry:
1. Odkrêciæ nakrêtkê zabezpieczaj¹c¹ oraz usun¹æ zaœlepkê z zestawu.
2. Umieœciæ ogranicznik, tak aby ma³y otwór znajdowa³ siê nad mniejszym pojemnikiem.
3. Po³¹czyæ koñcówkê mieszalnika z zestawem i ustaliæ za pomoc¹ nakrêtki zabezpieczaj¹cej.

Materia³ jest w³asnoœci¹ ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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