
Plnitelný sprej
Technická informace

Systém obsahuje:

- 5 tlakových nádob pro napln ní a
natlakování vzduchem

     (s ozna ením Loctite 7063)
- 1 stanici pro pln ní stla eným

vzduchem
- 5 sprejových hlavic
- 5 trysek
- 5 sprejových trysek
- 5 O-kroužk
- 1 nástroj na odvzdušn ní
- 1 odm ovací nádobku (300 ml)

Používejte pouze pro isti  Loctite 7063.

Varování – jedná se o tlakovou nádobu!

Všeobecné informace - Jak používat stanici na pln ní tlakovým vzduchem:

- Používejte stanici na pln ní stla eným vzduchem pouze v místech, kde nehrozí
nebezpe í výbuchu

- Pro tlakování používejte pouze pevn  uzav ené a ut sn né nádoby
- Pro pracovišt  vypracujte bezpe nostní pokyny a pro obsluhující personál zajist te

vhodné ochranné vybavení v souladu se Sm rnicemi 94/9/EC a 1999/92/EC

Návod na použití stanice:

1. Zkontrolujte O-kroužek na stanici zda není od ený nebo popraskaný
2. Pokud je t eba, vym te O-kroužek
3. P ed zahájením innosti se ujist te, že je celý systém dob e ut sn n
4. P ipojte plnící stanici na p ívod tlakového vzduchu
5. Zajist te, aby se do stanice vkládaly pouze dob e ut sn né nádoby



Jak naplnit sprejovou nádobu:

1. P esv te se, že nádoba je dokonale odtlakovaná p ed tím, než ji umístíte do plnící
stanice.

2. Použijte nástroj na odvzdušn ní pro odvzdušn ní ut sn ných nádob. Oto te nádobu
dnem vzh ru (sprejovou hlavicí dol ) a tla te nástroj do ventilu ve dn  nádoby,
dokud už nebude unikat žádný vzduch

3. Držte nádobu dnem vzh ru, odšroubujte sprejovou hlavici a vypus te veškeré zbytky
produktu.

4. Použijte odm rnou nádobku a naplijte do tlakovací nádoby maximáln  300 ml isti e
Loctite 7063.

5. Zkontrolujte vizuáln  stav hlavice. Pokud je t eba, vym te ji za novou. Našroubujte
sprejovou hlavici pevn  na nádobu.

6. Zkontrolujte vizuáln  stav trysky. Pokud je t eba, vym te sprejovou trysku za
novou. Vložte ádn  trysku do sprejové hlavice.

7. Zajist te, aby se do plnící stanice vkládaly pouze dob e ut sn né nádoby. Tiskn te
nádobu ve stanici dol , dokud nebude celá ádn  napln ná stla eným vzduchem.

8. Zajist te, aby se pro tlakování používal pouze suchý stla ený vzduch. Maximální
povolený tlak je 0,8 MPa, tedy 8 bar.

9. Nyní je napln ný sprej p ipravený k použití

VÝSTRAHA – nádoba je pod tlakem!

Všeobecná varování:

 Pouze pro pr myslové ú ely. Práce m že provád t pouze proškolená obsluha.
 Používejte pouze pro isti  Loctite 7063.
 P íliš velká nápl  (více než 300 ml) m že poškodit systém i tlakovou nádobu.
 Nedostate ný tlak v nádob  m že zp sobit problémy p i st íkání isti e.
 Otev ení uzav ené a natlakované nádoby m že zp sobit poškození nádoby,

poran ní nebo dokonce i úmrtí obsluhy.
 P ed pln ní vždy ádn  prohlédn te tlakovou nádobu, sprejovou hlavici a sprejovou

trysku.
 Pokud dojde k ucpání trysky nebo hlavice, postupujte podle bodu 2 návodu Jak

naplnit nádobu, použijte nástroj a nádobu dob e odtlakujte. P ed vým nou
poškozených díl  se ujist te, že nádoba není pod tlakem.

 Vym te poškozené nebo opot ebené tlakové nádoby.
 Po 600 použitích vym te O-kroužek na plnící stanici, tlakovou nádobu a sprejovou

hlavici s tryskou
 Rozebírání nebo používání systému jiným zp sobem, než jak je popsáno v tomto

návod , je striktn  zakázáno!
 Spole nost Henkel nem že nést zodpov dnost za škody a poran ní vzniklá

nevhodným používáním systému

Udržujte mimo dosah d tí! Používejte pouze v dob e v traných prostorech. Nádoba je
natlakovaná. Chra te systém p ed p ímým slune ním sv tlem. Nevystavujte teplotám
vyšším než 50°C. Nádobu nepropichujte ani neházejte do ohn . Nest íkejte isti
v blízkosti otev eného ohn  nebo n jakého rozpáleného materiálu. Spole nost Henkel
ani její distributo i nep ejímají jakékoli záruky za škody vzniklé nevhodným zacházením
s tlakovou nádobou.



Tlaková nádoba Sprejová hlavice

Plnící stanice Odm rná nádobka (300ml)

Tryska O – kroužky Nástroj pro odvzdušn ní

IDH 111550
Vypoušt cí kohout pro 10 l kanystr Loctite 7063



Typické pracovišt

1. Nástroj pro odvzdušn ní
2. Tlaková nádoba 300 ml
3. 10 l kanystr Loctite 7063
4. Vypoušt cí kohout
5. Odm rná nádobka
6. Sprejová hlavice s tryskou
7. Plnící stanice

Poznámka
Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnov rné. Nem žeme p ebírat
zodpov dnost za výsledky dosažené jinými laborato emi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je pln  na
zodpov dnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní ú ely a je také na jeho
zodpov dnosti, zda p ijme vhodná preventivní opat ení pro ochranu majetku a osob proti všem rizik m, která mohou být
spojena s používáním produkt  a manipulací s nimi.
V tomto duchu se spole nost Henkel zvlášt  z íká p ímých i vyplývajících záruk, v etn  záruk
obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný ú el, vznikající z prodeje nebo používání jejich produkt . Spole nost
Henkel zvlášt  odmítá jakoukoli zodpov dnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu v etn
náhrady škod.
Tato diskuse o r zných postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány spole ností Henkel nebo jinými
subjekty. Každému budoucímu uživateli doporu ujeme, aby si p ed sériovým použitím otestoval, zda je pro n j
navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt m že být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.


